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296. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 

2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport finanszírozása alapjainak 
és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2011. sz.) 
16. szakasza alapján, összhangban Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.), Zenta  
község Községi Tanácsa a  2012. december 12-én tartott ülésén meghozta  az  alábbi  
 

SZABÁLYZATOT   
A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 

SZABÁLYAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL   
 

1. szakasz   
„ A sportlétesítmények  finanszírozásának módjáról szóló szabályzat 1. szakasza az 

alábbiak szerint módosul:  
„A jelen szabályzattal szabályozzuk a sportlétesítmények költségeinek finanszírozását, 

amelyek használati jogával Zenta község rendelkezik, és amely létesítményeket a 
sportszervezetek használnak.  

Sportlétesítményekként, a jelen szabályzat az alábbi létesítményeket öleli fel:   
 

Sorsz. Sportlétesítmény Cím Használó Költségek 
1. ASZTALITENISZ-

TEREMa 
Boško Jugović u. 24. 
sz., Zenta 

ZENTA Asztalitenisz Klubja  villanyáram, 
kommunális költségek, 
távfűtés  

2. PARTIZÁN 
TORNATEREM 

Boško Jugović u. 23. 
sz., Zenta 

Partizán Karate Klub villanyáram, 
kommunális költségek, 
gázfűtés 

3. VÁROSI STADION Népkert sz.n., Zenta  Zenta Atlétika Klub villanyáram 
4. VÁROSI STADION  Népkert sz.n., Zenta Zenta Labdarúgó Klub gázfűtés, kommunális 

költségek 
5. HARCMŰVÉSZETI 

TEREM 
Stevan Sremac 3., 
Zenta   

Zenta Kung-fu Wushu Klub villanyáram, távfűtés 

6. MEDENCÉK  Népkert sz.n., Zenta Zenta Vasutas Vízipóló Klub villanyáram  
7. MEDENCÉK Népkert sz.n., Zenta Zenta Vasutas Vízipóló Klub villanyáram 
8.  TENISZPÁLYÁK   Népkert sz.n., Zenta Zenta Tenisz Klub  villanyáram, 

kommunális költségek 
9.  TEKEPÁLYA Népkert sz.n., Zenta Zenta Teke Klub  villanyáram, távfűtés 
10.  LABDARÚGÓ PÁLYA József Attila  sz.n.,  

Tornyos  
Partizán Labdarúgó Klub villanyáram 

11.  SAKKTEREM  Adai  u.  7., Zenta  Zenta Sakk Klub távfűtés  
12.  BIRKÓZÓ TEREM  Adai  u. 7., Zenta   Zenta Birkózó Klub távfűtés 
13.  HARCMŰVÉSZETI 

TEREM 
Fő tér 1., Zenta   Budo Klub Reál Aikido  kommunális költségek  

14.  TISZAVIRÁG 
ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY 

Tiszavirág sétány sz. 
n.  

Tiszavirág kajak és szabadidő 
klub  

villanyáram, 
kommunális költségek, 
az úszólétesítmény 
nyilvántartásba 
vételének költségei  

MEGJEGYZÉS:  A VÁROSI  STADIONBAN A TÁVFŰTÉS ÉS A  KOMMUNÁLIS KÖLTSÉGEK  
AZ EMELET - SZOBÁK HASZNÁLÓJÁVAL KÖTÖTT  KÜLÖN MEGÁLLAPODÁS ALAPJÁN 
KERÜL KIFIZETÉSRE. 
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2. szakasz   
A sportlétesítmények finanszírozásáról szóló szabályzat többi rendelkezése nem 

változik.  
3. szakasz   

A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.  

 
ZENTA KÖZSÉG  KÖZSÉGI TANÁCSA                Ceglédi Rudolf  s. k. 
Szám: 66-4/2012-III             a Községi Tanács  elnöke   
 
 
297. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 
2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport finanszírozása alapjainak 
és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2011. sz.) 
16. szakasza alapján, összhangban  Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.), Zenta  
község Községi Tanácsa a  2012. december  12-én tartott ülésén meghozta  az  alábbi  
 

SZABÁLYZATOT   
ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORTSZERVEZETEK KATEGORIZÁLÁSÁRÓL   

 
1. szakasz   

Zenta községben a sportszervezetek kategorizálásáról szóló szabályzat (a 
továbbiakban: szabályzat) megállapítja a sportszervezetek kategorizálását, amelyek a 
Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél külön cégjegyzékbe kerültek bejegyzésre, és 
akiknek  székhelye  Zenta  község területén van.  
 

2. szakasz   
A kategorizálást  azokra  a sportszervezetekre kell kidolgozni, amelyek  a  

sportrendszerben  találhatók, éspedig:  a sport olimpiai  és nem olimpiai  ágazatai, amelyek 
szövetségi  ágazatai tagjai  kell, hogy legyenek Szerbia Sportszövetsége Olimpiai 
Bizottságának, amelyeket felölel a sportágazati szövetségekről szóló szabályzat, amely által a 
sport területén megvalósítják általános érdekeiket.  

A multisportok nem kategorizálhatók, és ezeket nem irányozza elő a szabályzat. 
A kategorizálással felölelt minden sportszövetségnek tagja kell lennie Zenta Község 

Sportszövetségének.   
 

3. szakasz   
       A kategorizálásra való jogosultság alapján a sportszervezetek jogot szereznek Zenta 
költségvetéséből való finanszírozásra, az eszközökből, amelyek a rendszeres finanszírozási - 
dotálási programokra lettek előirányozva, azzal a feltétellel, hogy eleget tesznek az előírt 
ismérveknek.  
       A sportszervezetek, ha nem kívánják, nem kötelesek részt venni a kategorizálásban, de 
kötelesek átadni a K-0 űrlapot - a munkatervet és -programot.  A terv és program fontosságát 
a bizottság értékeli, és megadja finanszírozási javaslatát, valamint a következő évben 
pontozza annak megvalósítását.  
        A klubok, amelyek nem adják át a K-0 űrlapot, nem finanszírozhatók.  
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4. szakasz   
        A kategorizálást  minden évben el kell végezni,  a sportról szóló törvénnyel és a  helyi 
önkormányzat hatáskörében előirányozott határidőkön belül, ami alapja a pénzeszközöknek a 
sportszervezeteknek való felosztásának.  
 

5. szakasz   
A kategorizálást pontszámokban kell kifejezni. A kategorizálás legmagasabb 

pontszáma 150 pontot tesz ki egy sportszervezetre vonatkozóan.  A pontok teljes számát, 
amelyet a sportszervezetek kapnak, el kell osztani a jóváhagyott és tervezett dotációs 
költségvetési eszközökkel és így kapjuk meg egy pont értékét. Egy pont értékét be kell 
szorozni a kapott pontszámmal, és ezek az eszközök lesznek jóváhagyva a sportszervezet 
számára.  
 

6. szakasz   
 A sportágazatok kiinduló kategorizálása a Zenta község 2012-től a 2016. évig terjedő 
időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégia alapján az alábbi:   

- Első kategória: kézilabda, labdarúgás, atlétika, vízilabda, birkózás, asztalitenisz,  
- Második kategória: kajak, gimnasztika, teke, úszás, röplabda, tenisz, kosárlabda, 
- Harmadik kategória: karate, savate, sakk, céllövészet,  
- Negyedik kategória: testépítés, búvárkodás, tánc, íjászat, sporthorgászat, kung fu 

shu. 
 

A kategorizálás alapvető ismérvei és maximális pontszámai, amelyek odaítélhetők a 
sportkluboknak Zenta községben az alábbiak:   
 
      0.  A következő évi munkaterv és – program     nem kerül 
pontozásra   

1. Az előző évi a terv és program megvalósítása    15 pont  
2. Ranglistás versenyek        20 pont  
3. Az előző évben elért eredmények      35 pont  
4. A klub versenyzőinek és versenycsapatainak száma    25 pont  
5. A megfelelő képesítésű edzők száma     10 pont  
6. Az elmúlt 5 évben elért legjobb eredmények      5 pont  
7. Munkafeltételek        10 pont  
8. A sportok községi kategorizálása      10 pont  
9. A sport státusa nemzeti és nemzetközi téren     10 pont 
10. Hagyomány és a klub fennállásának évei     10 pont  

 
7. szakasz   

A kategorizálás alapvető feltételei 
 
 Minden sportszervezetnek eleget kell tennie a pályázati feltételeknek, éspedig:   

• meg kell küldenie a nyilvántartásba vételről szóló végzés másolatát,  
• meg kell küldenie az ágazati szövetségbeli tagság másolatát,   
• meg kell küldenie a képviseletre jogosult személy kiválasztásáról szóló 

határozat másolatát, 
• meg kell küldenie a folyószámláról és a pénzügyi okiratok aláírására 

meghatalmazott személyről szóló végzés másolatát,  
• meg kell küldenie a bizonyítékot, miszerint a pályázat során a számlája nincs 

zárolva.  
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Zenta Község Sportszövetsége minden évben megküldi tagjainak jegyzékét a 
kategorizálás kidolgozásában hatáskörrel rendelkező bizottságnak. Aki nem tagja Zenta 
Község Sportszövetségének nem kategorizálható és nem tárgya a jelen szabályzatnak.  

A község pénzügyi szakszolgálata megküldi a szervezetek jegyzékét, amelyek nem 
igazolták az eszközöket, így ezek a klubok és egyesületek a folyó évben nem jogosultak 
pályázni és nem jogosultak a kategorizálásra.  
 

8. szakasz   
 

A kategorizálás külön feltételei 
 A kategorizálás külön feltételein a dokumentációnak határidőn belül történő átadása 
értendő, amelyben bizonyítják a pontozáshoz és a folyó évben a kategorizálás végső 
jegyzékének a kidolgozásához szükséges ismérveket.  
 Az előző bekezdés alapján a klubok kötelesek átadni az alábbi dokumentumokat:   

- a következő évre vonatkozó munkaterv és –program (K-0) űrlap,  
- az előző évben bejelentett program megvalósítási fokáról szóló jelentés, (K-1) 

űrlap,  
- (K-2) űrlap 
- az elmúlt idényben elért eredményekről szóló jelentés, (K-3) űrlap,  
- a csapatok számáról szóló jelentés (K-4) űrlap,  
- az igénybevett edzők számáról és képesítéséről szóló jelentés, (K-5) űrlap,  
- a klubnak az elmúlt 5 évben elért legjobb eredményeiről, (K-6) űrlap.  

Az előírt űrlapok mellett a sportszervezeteknek meg kell küldeniük a bejegyzett 
adatok bizonyítékait, eredményhirdetést, a honlapot, amelyen láthatóak a bejegyzett adatok, 
az edzőkkel kötött szerződések és okleveleik másolatát, a versenyzői jegyzékek másolatát és a 
játékosok összesítő regisztrálását, az oklevelek másolatát, amennyiben nem tudják 
megszerezni az eredményhirdetést stb., és bizottság döntése alapján egyéb bizonyítékokat. 

A pályáztatáskor minden sportszervezetnek meg kell küldenie, összhangban az ágazati 
szövetség szabályaival a dokumentumokat, amelyek a pályázat tárgyát képező évre 
érvényesek.  

A sportszervezeteknek, amelyek részt vettek az előző pályázaton, és megküldték az 
érvényes  dokumentumokat, nem kell újból megküldeniük  ezeket a dokumentumokat.  
 

9. szakasz   
 A sportklubok kategorizálásában illetékes bizottság a megküldött dokumentáció 
alapján, a kidolgozott ismérvek szerint minden adatot elektronikus úton dolgoz fel.  
 A bizottság jogosult megszabott határidőkön belül kiegészítő dokumentációt kérni.   
 

10. szakasz  
 Minden sportszervezetnek, amely a kategorizálás tárgya volt, az előirányozott 
határidőn belül meg kell kapnia a határozatot és a nevezett klub kategorizálásának indoklását, 
valamint a jogorvoslatot és a hatásköri szerv által hozott rendeletre a fellebbezés jogát.   
 

11. szakasz  
 A sportszervezet, amely a 2011. évben megegyezés alapján edzőt vett át határozatlan 
időtartamra, az eszközöket mindaddig kapja, míg a sportágazat nem lép át sportágazatoknak a 
sportstratégiával előirányozott, a kezdetitől alacsonyabb rangú községi kategorizálásba.  
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 Amennyiben egy bizonyos sportág alacsonyabb rangba lép át, a legjobb 
sportszervezet, amelynek nincs foglalkoztatott edzője, és amely átlép a sportágazatoknak a 
magasabb községi kategorizálásába, jogot szerez a fizetett edzőre.   
 A foglalkoztatott edzők fizetésére és keresetére az eszközök, amelyeket a 
szakszolgálat állapít meg, nem tárgyai a kategorizálás szerinti felosztásnak, így ezt az 
összeget ki kell vonni a sportszervezetek finanszírozására szánt teljes összegből.  
 

12. szakasz  
 A bizottság a döntéseit  szótöbbséggel hozza meg  és   működését a  munkájáról szóló 
ügyrenddel  szabályozza.  
 A bizottság a sportszervezetek kategorizálásáról szóló rendeletjavaslat meghozatala 
előtt megszerzi Zenta Község Sportszövetségének véleményét, és mint ilyet megküldi 
döntéshozatal céljából a Községi Tanácsnak.  
 A sportszervezetek a sportszervezetek kategorizálásában illetékes bizottság rendelete 
ellen az előző bekezdésben említett rendelet kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
jogosultak fellebbezést benyújtani Zenta község Községi Tanácsához.  
 A Községi Tanácsnak a fellebbezés kapcsán hozott döntése végleges és végrehajtandó.  
 

13. szakasz   
 A sportszervezet a Községi Tanácsnak a sportszervezetek kategorizálásáról szóló 
végleges és végrehajtandó rendelete alapján köteles 15 napon belül megküldeni a szervezet 
pénzügyi tervét, valamint ezen eszközök használatának módjáról és üteméről szóló 
határozatot.   
 

14. szakasz   
 Az ismérvek kidolgozása és az előírt űrlapok alkotó részei a jelen szabályzatnak. 
Amennyiben az ismérvek kidolgozása vagy az előírt űrlapok alapján a bizottság nem tud 
döntést hozni a pontozásról, jogosult döntése meghozatalának külön indoklása mellett 
dönteni.  
 

15. szakasz 
A  jelen szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti Zenta község 
sportszervezeteinek a  

kategorizálásáról szóló 66-5/2012-III-as számú, a Zenta Község Hivatalos Lapjának 13/2012-
es számában megjelent szabályzat.  
 

16. szakasz  
      A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.   
 
 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA                 Ceglédi Rudolf s. k. 
Szám: 66-5/2012-III                                      a Községi Tanács  elnöke   
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0. SZ. ISMÉRV - A 20___ ÉVI MUNKATERV ÉS –PROGRAMM  
 

• Szükséges formanyomtatvány K-0 
• Maximális pontszám: nincs pontozva   

 
A pontozás szabályai: Minden sportszervezet megküldi a következő évi munkatervét 
és  
–programját az előírt formanyomtatványon. A munkatervet és –programot azon célból 
kell benyújtani, hogy betekintést lehessen szerezni, hogy milyen terjedelemben és 
milyen céllal szeretné a szervezet a következő évben folytatni a munkáját.  
A szervezet a rendszeres aktivitásokon kívül felsorolja a rendezvényeket vagy 
versenyek szervezését, amelyeket illetően úgy véli, hogy fontosak a sport 
fejlesztésében és  Zenta község érdekében.   
A munkaterv és –program a következő évi pontozás kezdő állapota a munkaterv és –
program realizálása ismérvnél.  
 
A K-0 formanyomtatvány kinézete   
 

 Célok és feladatok Az aktivitásban résztvevők 
száma 

A tervezett költségek összege 

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

A rendezvény 
neve: 

   

  
Összesen célok:   
 
A munkaterv és –program megvalósításában résztvevők száma:   
 
Összesen tervezett költségek:  
 NINCS PONT  
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1. SZ. ISMÉRV – AZ ELŐZŐ ÉVI MUNKATERV ÉS –PROGRAM 
MEGVALÓSÍTÁSA  

 
• Szükséges formanyomtatvány K-1 
• Maximális pontszám: 15 pont   

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

Célok, 
felada-

tok 
A 2012. évre bejelentett aktivitások 

Megvalósítás, a 
sportszervezet 
tölti ki 

Megvalósítás, a 
bizottság tölti ki  

1.   
 

 
 

2.   
 

 
 

3.   
 

 
 

4.    
 

5.    
 

6. A rendezvény 
neve:  

  
 

 

 
Összesen bejelentve: _____  Megvalósítva:______  ÖSSZESEN PONT 
Rendezvény: _____________(bejegyezni „igen“ vagy „nem“) 
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2. SZ. ISMÉRV – RANGLISTÁS VERSENYEK   
 

• maximális pontszám: 20   
• szükséges  formanyomtatvány: K-2  

 
A pontozás szabályai: A sportszervezetek csapatsportja esetén táblázatosan 6 szintet kell 
felállítani, az individuális sport esetében pedig hármat. Amennyiben a csapatsportnak csak 
négy versenyszint van, a maximális pontszám csökken 10%-kal, ha három szint van, akkor 
következő 10%-kal stb. Az egyéni sportokban, ha csak két versenyszint van, a pontok száma 
20%-kal csökken, és ha csak egy versenyszint van, a pontok száma a maximális pontszám 
40%-val csökken.  A pontozás összesítésében a legmagasabb pontszámot egy bizonyos csapat 
legjobb eredménye esetében kell alkalmazni. 
Amennyiben a sportszervezetnek van férfi és női csapata, külön kell pontozni a férfi és a női 
csapatot, azzal, hogy a nem szerinti második csapat (amelynek alacsonyabb  a rangja) 50%-al 
csökkentve kaphat pontokat a táblázatban és a kidolgozásban feltüntetett pontok számához 
viszonyítva. 
Ha  túllépi a maximum 20 pontot a két csapat miatt, összhangban az előző bekezdéssel, a 
sportszervezetnek ez elismerésre  kerül és a rendeletbe be kell írni (F+N). 
 
A PONTOZÁS KIDOLGOZÁSA   
Csapatsportban az alábbi versenyszintek (rangok) léteznek:   

I. Községi liga   
II. Községközi liga (körzeti…)  
III. Regionális (tartományi, körzetközi, III. liga…)  
IV. II. liga   
V. I. liga   
VI. Legmagasabb rangú nemzeti ligák (szuperliga, A-liga…)  

* Megjegyzés: Csapatsportban, ahol  szuperliga és A-liga  is van,  legmagasabb rangként   
Szerbia I. ligája  kerül  elismerésre (V. szint).  
 
Az egyéni sportban a versenyzés alábbi szintjei (rangjai) léteznek:   
 

I. Városi/községi (községközi) bajnokság   
II. Körzeti / regionális-tartományi bajnokság  
III. Országos bajnokság  

 
 
Pontszámok  
 
Csapatspor

t 
Szenioro

k 
Junioro

k  
Kadéto

k  
Pioníro

k  
Egyén
i sport 

Szenioro
k 

Junioro
k  

Kadéto
k  

Pioníro
k  

VI. szint  20 14 12 10
V. szint  16 11 10 8

III. 
szint  20 14 12 9.5

IV. szint  9 8.4 7.2 6
III. szint  6 6 4.8 4

II. 
szint  12 8.4 7.2 6

II. szint  6 2 3.6 3
I. szint  4 3 2.4 2

I. 
szint  6 2 3.6 3



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 33. Szám - 2012.12.12. 

 

 977

 
A K-2-es formanyomtatvány kinézete   

Csapatsport Szeniorok Juniorok  Kadétok Pionírok Egyéni 
sportok Szeniorok Juniorok  Kadétok Pionírok 

VI. szint      
V. szint      

III. szint     

IV. szint      
III. szint      II. szint      

II. szint     
I. szint     

I. szint      

 

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

Megjegyzés: (csak akkor kell bejegyezni, ha nem lehet levezetni a rangot az egyéni sportban, 
pontozási mód, és amikor a klub férfi és női csapatot jelent be, fel kell tüntetni a pontozás 
módját) 

 
 

3. SZ. ISMÉRV - AZ ELŐZŐ ÉVBEN ELÉRT EREDMÉNYEK  
 

• Szükséges formanyomtatvány: K-3  
• Maximális pontszám: 35  

 
A pontozás szabályai: Amennyiben a csapatsportnak csak négy versenyszintje van, a 
maximális pontszám csökken 10%-kal, ha három szintje van, akkor következő 10%-kal stb. 
Az egyéni sportokban,  ha  csak  két versenyszint van, a pontok száma 20%-kal csökken, és  
ha  csak  egy  versenyszint van, a  pontok száma a maximális pontszám 40%-val csökken.   A 
pontozás összesítésében a legmagasabb pontszámot egy bizonyos csapat legjobb eredménye 
esetében kell alkalmazni. 
Amennyiben a sportszervezetnek van férfi és női csapata, külön kell pontozni a férfi és női 
csapatot, azzal, hogy a nem szerinti második csapat (amelynek gyengébb az eredménye) 50% 
csökkentést kaphat a táblázatban és a kidolgozásba  feltüntetett pontszámhoz viszonyítva.  
Ha  túllépi a  maximum 35 pontot a két csapat miatt, összhangban az előző bekezdéssel, a 
sportszervezetnek ez elismerésre  kerül és a rendeletbe be kell írni (F+N). 
A sportszervezet a táblázatos pontozáson kívül kaphat még 5 kiegészítő pontot a versenyzőre 
vagy csapatra, a csapat vagy egyéni eredmény értelmében, ha nem voltak tárgyai  táblázatos  
pontozásnak.  
Ha a végösszegben a sportszervezet túllépi a maximális 35 pontot, összhangban az előző 
bekezdéssel ez elismerésre kerül a rendeletben is (+5).  
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CSPATSPORTOK, pontozási táblázat 
 
 

Szeniorok Juniorok /70%/ Kadétek /60%/ Pionírok /50%/ 

Sorsz. Csapatsport 
I .

 h
el

ye
zé

s 

I. 
el
őd

ön
tő

 

II
. e

lő
dö

nt
ő 

I. 
he

ly
ez

és
 

I. 
el
őd

ön
tő

  

II
. e

lő
dö

nt
ő 

 

I. 
he

ly
ez

és
 

I. 
el
őd

ön
tő

  

II
. e

lő
dö

nt
ő 

 

I. 
he

ly
ez

és
 

I. 
el
őd

ön
tő

  

II
. e

lő
dö

nt
ő 

1. VI. szint  35 31,11 23.33 24.15 21.78 16.33 21 18.67 14.00 17.50 15.56 11.66
2. V. szint 

31,11 23,33 19,44 21.78 16.33 13.61 18.67 14.00 11.66 15.56 11.65 9.72

3. IV. szint  23,33 19,44 15,55 16.33 13.61 10.88 14.00 11.66 9.33 11.66 9.72 7.77
4. III. szint  19,44 15,55 11,66 13.61 10.88 8.16 11.66 9.33 7.00 9.72 7.77 5.83
5. II. szint  15,55 11,66 7.77 11.00 8.16 5.45 9.33 7.00 4.67 7.77 5.83 3.89
6. I. szint  11.67 7.78 5.45 8.17 5.45 3.82 7.00 4.67 3.27 5.83 3.89 2.72

 
 
EGYÉNI SPORTOK, pontozási táblázat  

Szeniorok Juniorok /70%/ Kadétek /60%/ Pionírok /50%/ 

s.
sz 

Eg
yé
ni 
sp
ort
ok 

5 
és

 tö
bb

 
ér

em
 

3-
4 

ér
em

 

1-
2 

ér
em

 

5 
és

 tö
bb

 
ér

em
 

3-
4 

ér
em

 

1-
2 

ér
em

  

5 
és

 tö
bb

 
ér

em
 

3-
4 

ér
em

 

1-
2 

ér
em

  

5 
és

 tö
bb

 
ér

em
 

3-
4 

ér
em

  

1-
2 

ér
em

 

1. 

II
I. 

sz
in

t 

35 31.11 23,33 24.5 21.78 16.33 21.00 18.67 14.00 17.55 15.56 11.66

2. 

II
. s

zi
nt

 

23,33 19.44 15,53 16.33 13.61 10.88 14.00 11.66 9.33 11.66 9.72 7.78

3. 

I. 
sz

in
t 

15,55 11,66 7,77 10.88 8.16 5.44 9.33 7.00 4.66 7.77 5.83 3.89
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A K-3 formanyomtatvány kinézete  

Szeniorok  Juniorok /70%/ Kadétek 
/60%/ 

Pionírok 
/50%/ 

Sorszám Csapatsportok 

I. 
he

ly
ez

és
 

 I 
el
őd

ön
tő

 

II
 e

lő
dö

nt
ő 

I. 
he

ly
ez

és
 

 I.
 e

lő
dö

nt
ő 

II
. e

lő
dö

nt
ő 

I. 
he

ly
ez

és
 

 I.
 e

lő
dö

nt
ő 

II
. e

lő
dö

nt
ő 

I. 
he

ly
ez

és
 

 I.
 e

lő
dö

nt
ő 

II
. e

lő
dö

nt
ő 

1. VI. szint      
2. V. szint       
3. IV. szint    
4. III. szint      
5. II. szint     
6. I. szint     

 
Szeniorok Juniorok /70%/ Kadétek /60%/ Pionírok /50%/ 

So
rs

z.
 

E
gy

én
i s

po
rt

ok
 

5 
és

 tö
bb

 é
re

m
 

3-
4 

ér
em

 

1-
2 

ér
em

 

5 
és

 tö
bb

 é
re

m
 

3-
4 

ér
em

 

1-
2 

ér
em

 

5 
és

 tö
bb

 é
re

m
 

3-
4 

ér
em

 

1-
2 

ér
em

 

5 
és

 tö
bb

 é
re

m
 

3-
4 

ér
em

 

1-
2 

ér
em

 

1. 

II
I. 

sz
in

t 

    

2. 

II
. s

zi
nt

 

     

3. 

I. 
sz

in
t 

    

 
 
 
A sportszervezetnek összesen ______ pontja van, _____ csökkentéssel, és ___________ 
növeléssel így _____ pontot kap.  
 
Megjegyzés: amikor a klub férfi és női csapatot jelent be, meg kell jelölni a pontozási 
eljárás módját, valamint a kiegészítő plusz 5 pont indoklását.  
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4. SZ.  ISMÉRV - A TAGOK ÉS VERSENYCSAPATOK SZÁMA   
 

• Szükséges formanyomtatvány: K-4 
• Maximális pontszám: 25  

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

A sportszervezetek, amelyek az előirányozottaktól kevesebb számú versenyzővel vagy 
taggal rendelkező csapatot jelentek be (10, illetve 7), bejegyzik, hogy hányan vannak, és a 
pontszám ezen csapatok esetében a maximumhoz viszonyított alacsonyabb  pontszámmal 
százalékosan csökken.  
25 pontnál több pont  nem érhető el semmilyen alapon sem.       
 
Születési év  szerinti táblázat 
 
1. Korosztály    Megközelítő évek   Egyéb  használatban levő  
kifejezések
 
1. SZENIOROK   20 és több éves      -  
2. JUNIOROK    (17) 18-20    ifjú szeniorok, remények  
3. KADÁTEK    (15) 16-17    ifjú  juniorok  
4. PIONÍROK   14 (15) éves korig    ifjú pionírok, tanulók,  fiókák  
 
 

Sorszám Versenyzői  
F               N  

Nem versenyzői  

M e g j e g y z é s:  A KLUB VÁLASZTJA KI,  ÉS 
VESZI  FIYGELEMBE   A VERSENYZŐI VAGY 
NEM VERSENYZŐI CSAPATOT,   EGYÜTT  

NEM LEHETSÉGES, AZZAL, HOGY A NEM VERSENYZŐI CSAPAT ESETÉBEN A  
VERSENYZŐIVEL SZEMBEN FÉL PONTOT IS KAPHAT.  

F                  N 
1. Szeniorok       
2. Juniorok        
3. Kadétek        
4. Pionírok        
Vers. pont ___ nem vers. pont ___ Összesen pont 

Sorsz. Csapatok 
száma  Pontok  

1. 5 és több 
csapat 25 

2 4 csapat 20 

3. 3 csapat 15 

4. 2 csapat 10 

5. 1 csapat 5 

 
A K-4 formanyomtatvány kinézete   
 

• A formanyomtatvány kinézetét a pályázatot lefolytató bizottság dolgozza ki, amelyben 
bizonyítani kell a versenyzői vagy nem versenyzői tagságot, vagy klubtagságot.  
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5. SZ. ISMÉRV – A MEGFELELŐ KÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  EDZŐK 
SZÁMA  

• Maximális pontszám: 10  
• Szükséges formanyomtatvány: K-5  

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

Sorszám Edzők száma  Pontok 
1. 4 és több edző  10 
2. 3 edző  7,5 
3. 2 edző  5 

4. 1 edző  2,5 

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

 
 
Pontok      

 
6. SZ.  ISMÉRV – AZ ELMÚLT 5 ÉV LEGJOBB EREDMÉNYEI  
• Maximális pontszám: 5 
• Szükséges formanyomtatvány: K-6 

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

Sorszám Év  Legjobb eredmény Pont (csak egy 
pontot pontozunk) 

 1.    
 2.    
 3.    
 4.    
 5.    
                                              Összesen pont:   
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7. SZ. ISMÉRV MUNKAFELTÉTELEK   
 

• Maximális pontszám: 10  
• Szükséges formanyomtatvány:  K – 7 (a bizottság a  klub nélkül  maga tölti ki) 

 
A pontozás szabályai: A valós állapot alapján megállapítást nyer, milyen feltételei vannak a 
létesítmény állapota, a foglalkoztatott dolgozók és  az anyagi  költségek stb. fizetése alapján.  
A sportszervezetek, amelyeknek foglalkoztatott edzőik vannak, akiket  Zenta község 
társfinanszíroz a sporta előirányozott költségvetésből, tekintet nélkül a többi feltételre,  
minimális pontszámmal pontozható.  
 
Három csoport van, és az alábbiak szerint kerülnek pontozásra:   
 
I.  Legjobb feltételek:   2,5  pont  
II. Optimális feltételek:  5  pont   
III. Rossz feltételek:   10 pont.  
 
Sportszervezet száma  Munkafeltételek  Pont 
 

8. SZ. ISMÉRV – A SPORTOK KÖZSÉGI KATEGORIZÁLÁSA   
 

• Maximális pontszám: 10  
• Szükséges formanyomtatvány: K – 8, a bizottság tölti ki 

 
A pontozás szabályai: a kategorizálás alapján kerül pontozásra, amely a stratégia alapján lett  
kidolgozva,  és  amely minden évben változik.  Ezt a dokumentumot kell alapul venni. 
Minden sportágazat 4 csoportra oszlik:  
 
 Első csoport:   10  
 Második csoport:  8 
 Harmadik csoport:  6  
 Negyedik csoport:  4  
 
9. SZ. ISMÉRV - A SPORT STÁTUSA  NEMZETI  ÉS NEMZETKÖZI  TÉREN   
 

• Maximális pontszám: 10  
• Szükséges formanyomtatvány:  K – 8, a bizottság tölti ki 

 
A pontozás szabályai: A sportok, gondolkodó sportok,  sportkészségek  kategorizálásáról 
szóló  szabályzat alapján, amelyet  a Szerb Köztársaság Sport- és  Ifjúságügyi Minisztériuma 
és  Szerbia Sportszövetsége ad  ki.  
 
 Első csoport:   10 pont 
 Második  csoport:  8 pont 
 Harmadik csoport:  6 pont 
 Negyedik csoport:  4 pont 
 Ötödik csoport:  2 pont 
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10. SZ. ISMÉRV-  HAGYOMÁNY ÉS A  KLUB FENNÁLLÁSÁNAK ÉVEI   
• Maximális pontszám: 10  
• Szükséges formanyomtatvány: K-10  

 
A pontozás szabályai: A sportszervezetek bejegyzik a szervezet alapításának évét, csatolják az 
ennek bizonyítékául szolgáló dokumentummásolatot, és a táblázat szerint lesznek pontozva:   
 

Sorszám Ismérv  Maximális 
pontszám 

1. Az 50 és több évvel ezelőtt alapított klubok 10 
2. A 25-től 49 éves hagyománnyal rendelkező klubok  8 
3. Az 5-től 24 éves hagyománnyal rendelkező klubok  5 
4. A 3-tól 4 éves hagyománnyal rendelkező klubok  3 

 
A K-10 formanyomtatvány kinézete   
    

Sorszám Ismérv  Maximális 
pontszám 

1. Az 50 és több évvel ezelőtt alapított klubok  
2. A 25-től 49 éves hagyománnyal rendelkező klubok   
3. Az 5-től 24 éves hagyománnyal rendelkező klubok   
4. A 3-tól 4 éves hagyománnyal rendelkező klubok   
Mellékletek: a klub alapítási évéről szóló bizonyíték 

 

 

298. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 

2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport finanszírozása alapjainak 
és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2011. sz.) 
16. szakasza alapján, összhangban Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.), Zenta  
község Községi Tanácsa a  2012. december 12-én tartott ülésén meghozta  az  alábbi  
 

SZABÁLYZATOT   
A SPORTÖSZTÖNDÍJAK  ODAÍTÉLÉSÉRŐL   

 
1. szakasz   

A jelen szabályzat megállapítja a sportolók kategóriáját, a jogosultság megszerzésének 
feltételeit és eljárását, a kifizetés mértékét és módját és egyéb, a sportösztöndíjak 
odaítélésével kapcsolatos kérdéseket. 
 
 

2. szakasz   
A sportösztöndíjakra az eszközöket Zenta község költségvetésében kell tervezni minden 

naptári évre vonatkozóan, összhangban Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő 
időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégiájával. 
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3. szakasz   
Sportösztöndíjra Zenta község sportszervezeteinek a sportágak minden kategóriája szerinti 

tagjai jogosultak, akik megszerzik a tehetséges - perspektív sportolói és versenyző sportolói  
státust.   
 

4. szakasz   
A tehetséges - perspektív sportolói és a versenyző sportolói státus jelöltjét a 
sportszervezetek 

javasolják Szerbia Sportszövetségén és Szerbia Olimpiai Bizottságán belül, az elmúlt évben 
megvalósított kategorizálása, munkaeredménye, oklevele és köszönőlevele alapján.  
 

5. szakasz 
A sportolónak, hogy megszerezze a sportösztöndíjra és térítésre való jogosultságot, az 

alábbi feltételeknek kell eleget tennie:   
• tagja kell legyen egy sportszervezetnek, amely  tagja Zenta Község Sportszövetségének,  
• a sportszervezeten, iskolai csapaton, válogatott csapaton stb. belül szabályosan és 

rendszeresen kell ellátnia minden sportolói feladatát,  
• viselkedésével serkentenie és promoveálnia kell a sport, a sportélet és kreativitás etikai 

értékeit, 
• nem lehet 13 évesnél fiatalabb és 26 évesnél idősebb,  
• az általa látogatott iskolában magaviseletből nem lehet jelesnél alacsonyabb osztályzata, 

nem volt elítélve és ellene nem folyik eljárás bűncselekmény miatt, amelyet az  állami 
szervek indítottak  

• legalább egy évig állandó lakóhellyel kell rendelkeznie Zenta község területén,  
• nem lehet más szervezetek, intézetek és sportösztöndíjat odaítélő intézmények  

sportösztöndíjának használója.  
• legalább két évig a sportszervezet versenyzője, amely a jelöltet javasolja.  

 
6. szakasz   

      A sportösztöndíjra jogosultságot a személy pályázás vagy a sportszervezet bejelentése 
útján vagy a község polgármesterének a sportösztöndíj odaítéléséről szóló rendelete alapján 
szerezhet.   
 
 

7. szakasz  
 Zenta község Községi Tanácsa meghozza Zenta község költségvetéséből a 
sportösztöndíjak odaítélése eljárásának a megindításáról szóló rendeletet és összhangban a 
jelen szabályzattal, minden naptári évre vonatkozóan kiírja a sportösztöndíjak odaítéléséről 
szóló pályázatot.  
 

8. szakasz   
 A nyilvános pályázatot közzé kell tenni a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 

hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.  
 

9. szakasz   
 A jelen szabályzat 7. szakasza szerinti pályázatot a bizottság folytatja le, amelyet 

Zenta Községi Tanácsa nevez ki (a továbbiakban: bizottság).  
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A bizottság számára a szakmai és adminisztrációs teendőket Zenta Község Közigazgatási 
Hivatalának általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya látja el.  

A bizottság összetételében kell, hogy legyen tag, aki a sport területének szakembere.  
 

10. szakasz   
A nyilvános pályázat az alábbiakat tartalmazza:   

- az eszközök rendeltetését és összegét, amelyekre a pályázat lefolytatásra kerül,   
- a pályázat közzétételének dátumát,   
- a feltételeket, amelyeknek a  pályázati résztvevőnek  eleget kell tennie,  
- a sportösztöndíj odaítélésének ismérveit,  
- a pályázatra való jelentkezés határidejét,  
- a kötelező dokumentációt, amelyet a pályázaton való részvételhez be kell nyújtani.  

 
11. szakasz   

A pályázatra a jelentkezéseket a bizottságnak külön űrlapon kell benyújtani, amely alkotó 
része a jelen szabályzatnak és a pályázati dokumentációnak. 

A határidőn kívül érkezett jelentkezések nem lesznek figyelembe véve, a nem teljes 
jelentkezéseket pedig hibásnak kell tekinteni.  
 

12. szakasz  
A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:   

- jelentkezési űrlapot,  
- az igazolást, miszerint tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta Község 

Sportszövetségének, 
- a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát,   
- az igazolást, miszerint az általa látogatott iskolában magaviseletből legalább jeles 

osztályzata van, 
- az igazolást, miszerint legalább egy éve Zenta község területén van az állandó 

tartózkodási helye, és 
- a nyilatkozatot arról, hogy nem használója más sportszervezetek, intézetek és 

intézmények ösztöndíjának,  
- a sportoló nyilatkozatát arról, hogy nem volt elítélve, és ellene nem folyik eljárás 

összhangban a  jelen szabályzat 5. szakaszának 5. pontjával.  
 

13. szakasz   
A sportösztöndíjra a pályázat kiírását követően a sportszervezetek, amelyek tagjai Zenta 

Község Sportszövetségének az előirányozott határidőn belül benyújtják javaslatukat legtöbb 
három sportolóra vonatkozóan. 
 

14. szakasz   
Az előírt űrlapokon kívül a sportklubok megküldik írott bizonyítékaikat hírlevél, oklevél, 

köszönőlevél, a szövetségek jegyzéke vagy olyan dokumentum formájában, amelyek 
tanúsítják a sportoló státusát.  

A bizottság jogosult kiegészítő tájékoztatást és dokumentumokat kérni, amennyiben a 
megküldött dokumentumok alapján nem tudja elvégezni a pontozást és kijelölni azok 
megküldésének határidejét.  
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15. szakasz   
A bizottság a beérkezett javaslatok alapján kidolgozza a sportoló pontozását.  A pontozást 

az alábbiak alapján végzi:   
 
 
− a sportolónak Szerbia Sportszövetségén és Szerbia Olimpiai 

Bizottságán  belül kategorizálása 
 5 pontig

− a Szerb Köztársaság válogatott csapatbeli tagsága  4 pontig
− az előző évben elért eredmények  3 pontig
− a Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság által tehetségként 

lettek elismerve 
 2 pont

− az iskolai olimpiákon való részvétel, az előző évhez viszonyított 
eredmény javítása, az edző véleménye, az iskola véleménye 

 1 pont

 
A sportoló, akit a bizottság pontozásba vesz, megszerzi a  Zenta község tehetséges – 

perspektív sportolója  és a versenyző sportolói státust. 
 

16. szakasz  
A nyilvános pályázat eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza Zenta 

község költségvetéséből a sportösztöndíj odaítélésére a sportoló megválasztásáról szóló 
rendeletjavaslatot, és azt a pályázat lezárást követő 10 napon belül megküldi a község 
polgármesterének.  

A pályázati bizottság a sportösztöndíj odaítélésére a sportoló megválasztásáról szóló 
rendeletjavaslat kidolgozása előtt kikérheti Zenta Község Sportszövetségének véleményét.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletjavaslatban a bizottság javasolhatja, hogy az 
ösztöndíj tizenkét egyenlő havi részletben vagy egy összegben kerüljön kifizetésre.  
 

17. szakasz   
A község polgármestere  a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján a bizottságtól a 

dokumentáció átvételétől számított öt napon belül meghozza Zenta község költségvetéséből 
finanszírozott sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott sportolókról szóló rendeletet.  
 

18. szakasz   
      A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat 
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.  
 Zenta község költségvetéséből finanszírozott sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott 
sportolókról szóló rendeletet közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján, valamint 
Zenta Község Hivatalos Lapjában a szerződés megkötésétől számított legtöbb 14 napon belül.  
 

19. szakasz 
A pályázat résztvevői az előző szakasz szerinti aktus kézbesítését követő nyolc napon 

belül fellebbezést nyújthatnak be Zenta község Községi Tanácsához.   
 

20. szakasz   
 A 18. szakasz szerinti rendelet véglegességét követő 15 napon belül a község 
polgármestere szerződést köt Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítéléséről, 
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amely tartalmazza az ösztöndíjazó és az ösztöndíjazott miden a sportolóval, illetve szülőjével 
vagy gyámjával kapcsolatos jogot, kötelezettséget és felelősséget.  
 

21. szakasz   
 A község polgármestere a bizottság, Zenta Község Sportszövetsége vagy a 
sportszervezet javaslatára jogosult beszüntetni a sportoló ösztöndíjának további kifizetését:   
 - ha beszünteti fellépését a sportszervezetben, amely sportösztöndíjra javasolta,   
 - ha rontja a sportoló, a sportszervezet vagy a sport tekintélyét,  
 - ha az ágazati szövetség megbünteti, vagy   
 - ha az általa látogatott iskolában magaviseletből jelesnél alacsonyabb osztályzatot 
kap,  
 - ha ellene   eljárás folyik a pályázatban pontosított  bűncselekmény miatt.   
 
 A község polgármesterének a rendelete a sportoló további ösztöndíja kifizetésének 
beszüntetését illetően végleges és végrehajtandó.  
 A sportoló, aki esetében beszüntetésre  került  ösztöndíjának további kifizetése a 
Községi Tanács  végleges rendelete  alapján,  az ösztöndíj  teljes  összegét, amely számára az 
ösztöndíj további kifizetésének  beszüntetéséről szóló  rendelet  véglegességéig  kifizetésre 
került,  a rendelet  véglegességétől számított   30 napon belül vissza kell fizesse az 
ösztöndíjazónak Zenta  község  költségvetésére eszközölt befizetéssel.   

A visszatérített ösztöndíj összegét oda kell ítélni annak a sportolónak, aki abban a naptári 
évben a ranglistán az ösztöndíjat visszafizető sportoló alatt helyezkedett el.  

 
22. szakasz 

A jelen szabályzat a meghozatala és Zenta Község Hivatalos Lapjában való 
közzétételének napjával lép hatályba.   
 
 
ZENTA KÖZSÉG  KÖZSÉGI TANÁCSA                Ceglédi Rudolf   
Szám:                                 a Községi Tanács  elnöke   
 
 
299. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 
2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport finanszírozása alapjainak 
és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2011. sz.) 
16. szakasza alapján, összhangban Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.), Zenta  
község Községi Tanácsa a  2012. december  12-én tartott ülésén meghozta  az  alábbi  

 
 

SZABÁLYZATOT   
ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT  

FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL  
 

1. szakasz   
A jelen szabályzattal megállapítjuk Zenta községben az élsport finanszírozása 

módjának ismérveit.  
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2. szakasz   
Az élsport a sport azon területe, amely felöleli a sportaktivitásokat, amelyeknek 

eredménye kiemelkedő teljesítmény és sportminőség, az élsportoló pedig az a sportoló, aki a 
sportversenyeken a megvalósított élsporteredményei alapján nyer rangsorolást az élsportolók 
kategóriájában, összhangban a sportolók nemzeti kategorizálásával.  

 
3. szakasz 

Az élsport finanszírozását Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési stratégiája irányozza elő, és  a  pénzeszközöket Zenta község  
költségvetéséről szóló rendeletében kell tervezni minden naptári évre  vonatkozóan.  
 

4. szakasz 
  Az élsportoló dotálásra az a legjobb szenior kategóriabeli sportoló vagy sportolónő 
jogosult, 

aki   eleget tesz a  jelen szabályzat ismérveinek.   
       Zenta községben az év sportolója dotálására jogosultak a legjobb szenior csapatok, a 
legjobb edző és egyes versenyzők  és különleges díjak, amelyeket közelebbről Zenta 
községben  a legjobb sportoló kihirdetésében illetékes bizottság rendez, és akiket Zenta 
község Sportszövetsége  nevezett ki.   
       A sportolónak a párosban, stafétában, duóban, négyesben stb. megvalósított 
csúcseredménye egyedi eredményként kerül értékelésre.  
       Amennyiben az év folyamán a sportoló nem valósított meg csúcseredményt a szenior 
kategóriában, a junior kategóriában megvalósított eredményei lesznek figyelembe véve. Ilyen 
helyzetben értékelhetők az U18-as vagy U17-es korosztálybeli eredmények is.  
        Az élsport finanszírozására úgy az olimpiai, mind a nem olimpiai sportok képviselői 
jogosultak.  
         A nem olimpiai sportok esetében a sportág kerül értékelésre, amely elismert a Szerb 
Köztársaságban a sportágakról szóló szabályzatban (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. 
sz.) és a nemzeti sportágazati szövetségekről szóló szabályzatban, amely által a Szerb 
Köztársaságban a sport területén megvalósítják általános érdekeiket (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/2011. sz.).  
 

5. szakasz  
 Az élsport finanszírozására a pénzeszközöket Zenta község költségvetése állapítja meg, 
és az alábbi elv szerint kerülnek felosztásra:   

 
• az eszközök 2/3 része a jelen szabályzat 4. szakaszában definiált élsportolóknak kerül 

odaítélésre,  
• az eszközök 1/3 része Zenta községnek a jelen szabályzat 4. szakaszában meghatározott  

év sportolóinak kerül odaítélésre, akik Zenta Község Sportszövetségének javaslatára 
lettek az  év sportolóivá nyilvánítva.   

 
6. szakasz  

Zenta község Községi Tanácsa rendeletet hoz Zenta község költségvetéséből az 
élsport finanszírozása eljárásának megindításáról és kiírja a nyilvános pályázatot az élsport  
finanszírozására minden költségvetési évre vonatkozóan, összhangban a jelen szabályzattal.  
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7. szakasz  

        A nyilvános pályázatot közzé kell tenni a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  
hirdetőtábláján  és  Zenta község  hivatalos honlapján.  
 

8. szakasz   
      A jelen szabályzat 7. szakasza szerinti pályázatot az élsport finanszírozására a 
nyilvános pályázat lefolytatásában illetékes bizottság folytatja le, amelyet a község 
polgármestere nevez  ki (a továbbiakban: bizottság).  
       A bizottság szükségleteire a szakmai és adminisztrációs teendőket a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek szervezeti egysége 
látja el.  
       A bizottság összetételében kell, hogy legyen egy a sport területének szakembere.  A 
bizottság tagjai lehetnek a sportszervezetek tagjai.  
       A bizottság négy tagból áll.  
 

9. szakasz   
        A  nyilvános pályázat tartalmazza:  

- az eszközök célját és összegét, amelyre  a pályázat lefolytatásra  kerül,  
- a pályázat közzétételének keltét,  
- az élsport finanszírozásának ismérveit,  
- a pályázatra való jelentkezés határidejét.  

 
10. szakasz   

        A pályázati jelentkezéseket az élsport finanszírozására a nyilvános pályázat 
lefolytatásában illetékes bizottságnak kell benyújtani.  
        A határidőn kívül érkezett jelentkezéseket a bizottság nem vitatja meg, a nem teljes 
jelentkezéseket  pedig  hibásnak tekinti.  
 

11. szakasz   
        Az élsport finanszírozására a pályázat kiírását követően, a sportklubok, amelyek tagjai 
Zenta község  Sportszövetségének az előirányozott határidőn belül  benyújtják  javaslataikat.  
 

12. szakasz   
 A jelentkezéseken kívül a sportszervezetek megküldik írásos formában a 
bizonyítékokat körlevél, oklevél, köszönőlevél, szövetségi jegyzékek vagy dokumentumok 
formájában, amelyek  tanúsítják a sportoló státusát.  
 

13. szakasz  
 A bizottság a beérkezett javaslatok alapján kidolgozza a sportolók rangsorolását. A 
rangsorolást a jelen  szabályzat  19. szakasza  alapján kell elvégezni.  
 

14. szakasz   
 A nyilvános pályázati eljárás lefolytatásáról a bizottság jegyzőkönyvet  vesz fel és   
elkészíti  az élsport finanszírozásáról szóló rendeletjavaslatot és azt megküldi a község  
polgármesterének a pályázat lezárását követő 3 napon belül, rendelethozatal céljából.   
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 A pályázati bizottság az élsport finanszírozásáról szóló rendeletjavaslat kidolgozása  
előtt kikérheti Zenta község Sportszövetségének véleményét.  
 

15. szakasz   
 A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza 
rendeletét az élsport finanszírozásáról, amelyet Zenta község költségvetéséből kell 
finanszírozni, a bizottságtól a dokumentumok átvételét követő öt napon belül.  
 

16. szakasz   
 A nyilvános pályázat eredményéről a község polgármestere tájékoztatja  az eljárás 
résztvevőit a nyilvános pályázati  eljárás lefolytatása  eredményeinek  megállapításától 
számított nyolc  napon belül.  
 Az élsport finanszírozásáról szóló rendeletet, amelyet Zenta községi  költségvetéséből 
kell finanszírozni közzé kell tenni a község  hivatalos  honlapján, valamint  Zenta Község 
Hivatalos Lapjában, a meghozatalától számított legtöbb 14 napon belül.  
 

17. szakasz   
A sporteredmények értékelésekor az alábbi versenyeken és az alábbi prioritási elvek 

szerint elért eredményeket kell figyelembe venni:   
• Első prioritás: az olimpiai játékokon elért 1-6. helyezés,  
• Második prioritás: 1-3. helyezés az alábbi rendezvényeken:   

1. világbajnokság,  
2. európai bajnokság,  
3. univerziádé  
4. mediterán játékok,  
5. balkán bajnokság,  
6. ifjúsági olimpiai játékok,  
7. fiatalok európai ifjúsági fesztiválja.  

• Harmadik prioritás: az országos bajnokságon elért első helyezés.  
Értékelve a folyó év december 25-ig megvalósított eredmények lesznek.  
Ha a sportoló csúcseredményt ért el úgy csapat, mind egyéni helyezésben, csak egy 

alapon 
lesz  díjazva.   
       Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti minden prioritásban két elsőként 
rangsorolt helyezés között kell dönteni, előnyt az az eredmény élvez, amely a sportágak 
nemzeti kategorizálása szerint a jobb rangsorolást élvező sportágban lett megvalósítva.   
 

18. szakasz  
Amennyiben a jelen szabályzat 6. szakasza szerinti minden prioritásban két elsőként 

rangsorolt helyezés között kell dönteni, előnyt az az eredmény élvez, amely a sportágak 
nemzeti kategorizálása szerint a jobb rangsorolást élvező sportágban lett megvalósítva.   
 

19. szakasz   
A legjobb szenior csapat pénzeszközei a sportszervezet számlájára kerülnek átutalásra, 

a legjobb egyéni sportolóké és edzőké pedig a díjazott személyek folyószámláira. 
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Az év sportolója kihirdetésének költségeit Zenta község és Zenta község 
Sportszövetsége viselik, amelyet külön rendelettel állapítanak meg, a  jelen szabályzat tárgyát 
képező eszközökből.  
  

20. szakasz   
       Az élsport finanszírozására a javaslatot a fent felsorolt elvek alapján a nyilvános 
pályázat lefolytatásában illetékes bizottság adja meg, legkésőbb a folyó év december 25-éig, a 
rendeletet pedig Zenta község polgármestere hozza meg.  
 

21. szakasz   
       A község polgármesterének rendelete ellen fellebbezés nyújtható be.   
       A fellebbezést a község polgármestere rendeletének a kézhezvételét követő 8 napon 
belül a Községi Tanácshoz kell benyújtani.  
       A fellebbezésről a döntést 8 napon belül a Községi Tanács hozza meg. A Községi 
Tanács döntése a közigazgatási eljárásban végleges.   
 

22. szakasz 
       Az élsport finanszírozásáról szóló rendeletet meg kell küldeni:   

1. az élsportolónak,  
2. az élsportoló edzőjének,  
3. az élsportoló sportszervezetének,  
4. a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi osztályának.   

 
23. szakasz   

A jelen  szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti  Zenta községben az  élsport 
finanszírozásának módjáról szóló 66-6/2012-III-as számú szabályzat, amelye  Zenta Község 
Hivatalos Lapjának  13/2012. számában lett közzétéve.  
 

24. szakasz   
A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 

nyolcadik napon lép hatályba.   
 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA            Ceglédi Rudolf s. k.   
Szám: 66-21/2012-III                               a Községi Tanács  elnöke   
 
 
 

296. 
SZABÁLYZAT A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁNAK 
MÓDJÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

969 

297. SZABÁLYZAT ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORTSZERVEZETEK 
KATEGORIZÁLÁSÁRÓL  970 

298. SZABÁLYZAT A SPORTÖSZTÖNDÍJAK  ODAÍTÉLÉSÉRŐL   983 

299. SZABÁLYZAT ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT  
FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL  987 

 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 33. Szám - 2012.12.12. 

 

 992

 
 
KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 

Telefon: 024/655-444 
FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

 
Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 

 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

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

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 
NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 
PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
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