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1. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 

20. szakasza, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 
75. szakaszának 14. pontja alapján Zenta község polgármestere meghozta az  alábbi  
 

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI CSAPÁS - ASZÁLY 

MEGSZŰNÉSÉNEK KIHIRDETÉSÉRŐL   
 
 

1. szakasz  
 

Kihirdetem Zenta község területén az elemi csapás – aszály megszűnését (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 26/2012. sz.).  
 

2. szakasz   
 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

Indoklás  
 

Zenta község polgármestere 2012. 08. 08-án az aszálykár becslésében illetékes  községi 
bizottság jelentése  alapján meghozta  Zenta község területén az  elemi csapás -  aszály 
kihirdetéséről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2012. sz.).  
Az SZK Kormányának a 320-5302/2012-es számú 2012. 08. 23-án hozott határozatának a 
meghozatalával, amellyel megállapította az aszály következményei elhárításának és 
enyhítésének egységes intézkedéseit, illetve  az említett gazdasági év elteltével, adottak a 
feltételek a  rendelkező rész  szerinti rendelet meghozatalára.  
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AT  
ZENTA KÖZSÉG  
Szám: 217-67/2012-II 
Kelt: 2012. 12. 24.  
Zenta   

Ceglédi Rudolf s. k. 
 

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
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2. 
 A sportlétesítmények finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) 3. szakasza és Zenta községben a sportszervezetek 
kategorizálásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 33/2012. sz.) 4. szakasza 
alapján Zenta községben a 2012-től a 2016-ig terjedő sportfejlesztési stratégia lefolytatása 
aktivitásait koordináló bizottság 2013. január 17-én kiírja az alábbi  
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
Zenta község 2013. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségeinek  

finanszírozására az eszközök odaítélésére  
 

1. Zenta község 2013. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségeinek  
finanszírozására a teljes eszközök  
 

5.312.500,00 dinárt tesznek  
 

és  a  810-es funkció, 271-es pozíció 481-02-es közgazdasági osztályozásban lettek 
előirányozva.  
 
       2.  A kategorizálásra való jogosultság alapján a sportszervezetek jogot  szereznek Zenta 
község költségvetéséből való finanszírozásra, amelyet  a finanszírozás-dotálás rendszeres 
programjára szántak, azzal a feltétellel, hogy eleget tesznek  az előirányozott ismérveknek.  
 
       3.  A kategorizálás pontokban kerül kifejezésre. A kategorizálásban a maximális 
pontszám 150 pont egy sportszervezet esetében. A teljes pontszámot, amelyet a 
sportszervezetek elérnek, osztani kell a dotálásra  jóváhagyott  és tervezett költségvetési 
eszközökkel, és így kapjuk meg egy pont értékét. Egy pont értékét szorozni kell az elért 
pontokkal, és ezek az eszközök lesznek jóváhagyva a sportszervezet számára.  
 
       4. A sportágak kiinduló kategorizálása Zenta községben a 2012-től a 2016-ig terjedő 
sportfejlesztési stratégia alapján az alábbi:   
 
• Első kategória: kézilabda, labdarúgás, atlétika, vízipóló, 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 a maximális pontok, amelyek odaítélhetők Zenta 
községben a kluboknak az alábbiak:   

 0. A következő évi munkaterv és –program  nincs  pontozva   
 1. Az előző évi terv és program megvalósítása   15 pont  
 2. Rang versenyek       20 pont  
 3. Az elmúlt évben elért eredmények    35 pont  
 4. A klub tagjainak és versenycsapatainak száma    25 pont  
 5. Megfelelő képzettségű edzők száma    10 pont  
 6. Az elmúlt 5 év legjobb eredményei      5 pont  
 7. Munkafeltételek       10 pont  
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 8. A sport községi kategorizálása      10 pont  
 9. A sport helyzete nemzeti és nemzetközi téren   10 pont  
 10. A klub fennállásának hagyománya és évei   10 pont  
  

5. A Zenta község 2013. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségeinek  
finanszírozására az eszközök odaítélésére vonatkozó pályázat kiírását követően a 
sportszervezetek, Zenta község Sportszövetségének tagjai benyújtják jelentkezéseiket, 
amelyek mellé csatolják:   

1. a nyilvántartásba vételről szóló végzés fénymásolatát,  
2. az ágazati szövetségben a tagság fénymásolatát,  
3. a képviselő személyről szóló határozat fénymásolatát,  
4. a folyószámláról és a pénzügyi dokumentumok aláírására jogosult személyről 

szóló végzés fénymásolatát,  
5. a bizonyítékot, hogy a számla a pályáztatás folyamán nincs zárolva. 

 
A sportszervezetek, amelyek pályáztak Zenta község 2012. évi költségvetéséből a 

sportszervezetek költségeinek finanszírozására az eszközök odaítélésére nem kell, hogy 
csatolják az 1-4. sorszám alatti dokumentumokat.  

6. A nyilvános pályázat 2013. január 18-án jelenik meg a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község 
hivatalos honlapján.  

7. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő megjelöléssel:  
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A SPORTSZERVEZETTEK KÖLTSÉGEI 
FINANSZÍROZÁSÁRA AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE, a  Fő tér  1. sz., 24400 Zenta  
címre postával, vagy  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal iktatóirodájában.  

Kiegészítő információk a nyilvános pályázattal kapcsolatban a 655-412-es telefonon 
kaphatók Barta Zsolttól.  

A jelentkezések benyújtásának határideje 2013. február 04-e 14.00 óra.  
8. A pályázati dokumentáció átvehető minden munkanapon 7.00 órától 15.00 óráig a 

Zentai Községi Képviselő-testület épületében, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatti 43. számú 
irodában, illetve letölthető Zenta község hivatalos  honlapjáról, a  www.zenta-senta.co.rs 
címen.  

9. A nyilvános pályázati eljárás lefolytatásáról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, 
és rendeletet hoz Zenta község 2013. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségeinek 
finanszírozására az eszközök odaítéléséről, és azt megküldi a sportszervezeteknek a pályázat 
lezárását követő 8 napon belül.  
 10. Zenta község 2013. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségeinek 
finanszírozására az eszközök odaítéléséről szóló rendeletre a pályázat résztvevői jogosultak 
fellebbezni Zenta község Községi Tanácsához, a kézhezvételt követő nyolc napon belül.  
 A Községi Tanácsnak a fellebbezés alapján hozott rendelete végső és végrehajtandó.  

 
 Zenta községben a 2012-től a 2016-ig terjedő 

sportfejlesztési stratégia lefolytatása 
aktivitásait koordináló bizottság elnöke  

 
Popov Danilo s. k.  

 
 

http://www.zenta-senta.co.rs/
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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS    

ZZEENNTTAA  KKÖÖZZSSÉÉGG  22001133..  ÉÉVVII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSÉÉBBŐŐLL  AA  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS    SSPPOORRTT  
FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSÁÁRRAA    

11..  aa  ssppoorrttsszzeerrvveezzeetteekk  kkööllttssééggeeiinneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa      
 

ALAPVETŐ ADATOK 

A sportszervezet neve    

Cím (utca, házszám, helység)   

Törzsszám   

Adóazonosító szám   

Tevékenységi kód    

Képviselő(k)  

Telefon / fax    

E-mail / honlap   

Család- és utónév  A jelentkezés 
felelős személye  

Telefon / e-mail cím   

Név és cím   

Számlaszám   
Üzletviteli bank  

A számla aláírására 
jogosult személy   

 
 
 
 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 1. Szám - 2013.01.18. 

 

 5

A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE  
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9.  

10.  
 

A sportszervezet meghatalmazott személye 
 

_________________________ 
 
            P. H. 

 
 
Tartalom: 
 

1. RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI CSAPÁS - 
ASZÁLY MEGSZŰNÉSÉNEK KIHIRDETÉSÉRŐL 1.

2. 
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT ZENTA KÖZSÉG 2013. ÉVI 
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL A SPORTSZERVEZETEK KÖLTSÉGEINEK 
FINANSZÍROZÁSÁRA AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉRE  

2.

 
 
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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