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48. 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. 

pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012. 
sz.) 7. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa 2013. március 05-én  kiírja  az alábbi  
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT 
Zenta község 2013. évi költségvetéséről a sportösztöndíjak odaítélésére   

 
1. Zenta község 2013. évi költségvetéséről a sportösztöndíjak odaítélésére a teljes összeg  

 

1.470.000,00 dinárt 
 

tesz ki, és a 810-es funkció, 270-es pozíció, 472-02-es közgazdasági osztályozásban 
lett előirányozva.  

2. A sportösztöndíjra Zenta község sportszervezeteinek azon tagjai jogosultak, akik 
tehetséges - perspektív sportolói státust szereztek.  

3. 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,   
- hogy legalább  két éve versenyzője a sportszervezetnek, amely javasolja,  

4. A tehetséges - perspektív sportolóstátus jelöltjét a sportszervezetek javasolják a 
sportolónak Szerbia Sportszövetségén és Szerbia Olimpiai Bizottságán belüli, az 
elmúlt évben megvalósított kategorizálása, munkaeredménye, oklevele és 
köszönőlevele alapján.  

5. A sportolók ösztöndíjazására a pályázat kiírását követően a sportszervezetek, amelyek 
tagjai Zenta Község Sportszövetségének, az előirányozott határidőn belül javaslatot 
nyújtanak be legtöbb három sportolóra vonatkozóan.  

6. A bizottság valamennyi beérkezett javaslat 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 státust.  

 
7. A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:  

- jelentkezési űrlap,  
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- igazolás, miszerint tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta Község 
Sportszövetségének,  

- születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,   
- igazolást, miszerint az általa látogatott iskolában magaviseletből legalább jeles 

osztályzata van,  
- az igazolást, miszerint  legalább két éve versenyzője a  sportszervezetnek, 

amely javasolja,  
 
8. A nyilvános pályázat 2013. március 05-én  jelenik meg Zenta község Községi 

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

 
9. A jelentkezéseket  zárt borítékban kell  benyújtani a  következő  jelzéssel: 

NYILVÁNOS  PÁLYÁZAT A SPORTÖSZÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400 
Zenta,  Fő tér 1. sz.  címre postán vagy  Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala  
iktatójában.   
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Kosiczky Andrástól, a 
Községi Tanácsnak a turizmussal, sporttal és ifjúsággal megbízott tagjától kapható a 
655-413-as telefonszámon.   
A jelentkezések benyújtásának határideje 2013. március 13-a 14.00 óra.   
 

10. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától  15.00 óráig átvehető 
Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a  Fő tér  1. sz.  alatti 50-
es számú irodában, illetve letölthető  Zenta  község  hivatalos  honlapjáról,  q a 
www.zenta-senta.co.rs címen.   

 
11. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza  

Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott sportolókról 
szóló rendeletet és azt a pályázat lezárást követő 10 napon belül megküldi a község 
polgármesterének.  

 
12. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza 

Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott sportolókról 
szóló rendeletet.  

13. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat 
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.  

 
14. Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott sportolókról 

szóló rendelet ellen a pályázat résztvevői a rendelet kézbesítését követő nyolc napon 
belül fellebbezést nyújthatnak be Zenta község Községi Tanácsához.   

 
 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSAA      Ceglédi Rudolf s.k. 
 
Szám: 401-10/2013-III                                                          a Községi Tanács elnöke 
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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS    
ZZEENNTTAA  KKÖÖZZSSÉÉGG  22001133..  ÉÉVVII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSÉÉBBŐŐLL  AA  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS    SSPPOORRTT  

FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSÁÁRRAA    

11..  aa  ssppoorrttöösszzttöönnddííjjaakk  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   
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE  
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9.  

10.  
 

                                                                                                        Meghatalmazott személy  
  __________________ 

P. H.  
 
 
49. 
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 
1. pontja és az iskolai sport finanszírozásának módjáról szóló szabályzat 7. szakasza (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 13/2012. sz.) alapján, Zenta község Községi Tanácsa a 2013. 
március 05-én tartott ülésén kiírja az alábbi   
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT   
Zenta község 2013. évi költségvetéséből az iskolai sport finanszírozására az eszközök 

odaítélésére  
 

1. Zenta község 2013. évi költségvetéséből az iskolai sport finanszírozására az eszközök 
teljes összege  

 

735.000,00  dinár,   
és  a 810-es  funkció,  271-es  pozíció 481-03-as  közgazdasági  osztályozásban  lettek  
előirányozva.  

 
2. Az iskolai sport keretében a különleges programok költségei egy részének 

finanszírozására jogosultak az oktatási-nevelési intézmények, Zenta testnevelő 
tanárainak szakmai szervezete.   

 
3. A pályázat kiírását követően az oktatási-nevelési intézmények, Zenta testnevelő 

tanárainak szakmai szervezete az előirányozott határidőn belül benyújtják a különleges 
programok költségei egy részének finanszírozására a javaslatát.   
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4. A bizottság valamennyi beérkezett javaslat alapján kidolgozza az iskolai sport 
keretében a különleges programjavaslatok pontozását az alábbiak szerint:   
- versenyzési szint         5  pontig,  
- tömegesség         4  pontig,   
- a sportágak száma       3 pontig,  
- a szervezés módja        2 pont,  
- versenyfeltételek        1  pont.  

 
5. A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:   

- jelentkezési űrlap,   
- bizonyíték a versenyszintről,   
- a sportágak számának leírása, a résztvevők száma és a versenyfeltételek.  
 

6. A nyilvános pályázat 2013. március 05-én jelenik meg Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta 
község hivatalos honlapján.   

7. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő jelzéssel: NYILVÁNOS 
PÁLYÁZAT AZ ISKOLAI SPORT FINANSZÍROZÁSÁRA ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400 Zenta, Fő tér 1. sz. címre postán vagy Zenta község 
Községi Közigazgatási Hivatala iktatójában.   
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Kosiczky Andrástól, a 
Községi Tanácsnak a turizmussal, sporttal és ifjúsággal megbízott tagjától kapható a 
655-413-as telefonszámon.   

 A jelentkezések benyújtásának határideje 2013. március 13-a 14.00 óra.  
8. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától  15.00 óráig átvehető 

Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a  Fő tér  1. sz.  alatti 
50-es számú irodában, illetve letölthető  Zenta  község  hivatalos  honlapjáról,  a 
www.zenta-senta.co.rs címen.   

9. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza 
Zenta község költségvetéséből az iskolai sport finanszírozására az eszközök 
odaítéléséről szóló rendeletet és azt a pályázat lezárást követő 10 napon belül 
megküldi a község polgármesterének.  

10. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza 
Zenta község költségvetéséből az iskolai sport finanszírozására az eszközök 
odaítéléséről szóló rendeletet a bizottságtól a dokumentáció átvételét követő öt napon 
belül.  

11. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat 
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.  

12. Az iskolai sport finanszírozására az eszközök odaítéléséről szóló rendelet ellen a 
pályázat résztvevői a rendelt kézbesítését követő nyolc napon belül fellebbezést 
nyújthatnak be Zenta község Községi Tanácsához.  

 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA               Ceglédi  Rudolf s.k. 
 
Szám: 401-7/2013-III                                   a Községi Tanács  elnöke   
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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS    
ZZEENNTTAA  KKÖÖZZSSÉÉGG  22001133..  ÉÉVVII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSÉÉBBŐŐLL  AA  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS    SSPPOORRTT  

FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSÁÁRRAA    

22..  aazz  iisskkoollaaii  ssppoorrtt  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeiinneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa,,    
33..  aa  ffaalluussii  ssppoorrtt  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeii  eeggyy  rréésszzéénneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa,,    
44..  SSppoorrtt  mmiinnddeennkkiinneekk  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeii  eeggyy  rréésszzéénneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa  
              ((kkaarriikkáázzzzaa  bbee  aa  mmeeggffeelleellőő  ssoorrsszzáámmoott))    

 

ALAPVETŐ ADATOK 

A sportszervezet, intézmény, helyi 
közösség, civil szervezet 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   
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE  
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9.  

10.  
 

                                                                                                          Meghatalmazott személy  
  __________________ 

P. H.  
 
 
50. 
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 
1. pontja és a falusi sport finanszírozásának módjáról szóló szabályzat 4. szakasza (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 13/2012. sz.) alapján, Zenta község Községi Tanácsa a 2013. 
március 05-én  tartott ülésén kiírja az alábbi   
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT   
Zenta község 2013. évi költségvetéséből a falusi sport finanszírozására az eszközök 

odaítélésére  
 

1. Zenta község 2013. évi költségvetéséből a falusi sport finanszírozására az eszközök 
teljes összege  

 
367.500,00 dinár,   

és  a 810-es  funkció,  271-es  pozíció 481-06-os  közgazdasági  osztályozásban  lettek 
előirányozva.  

2. A falusi sport keretében a különleges programok költségei egy részének 
finanszírozására jogosultak Zenta Község Sportszövetségének a nyilvántartásba vett 
falusi tagjai, a falusi helyi közösségek, a falusi oktatási-nevelési intézmények, és a 
falvakban székhellyel rendelkező civil szervezetek.   

3. A pályázat kiírását követően Zenta Község Sportszövetségének a nyilvántartásba vett 
falusi tagjai, a falusi helyi közösségek, a falusi oktatási-nevelési intézmények, és a 
falvakban székhellyel rendelkező civil szervezetek az előirányozott határidőn belül 
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benyújtják a különleges programok költségei egy részének finanszírozására a 
javaslatukat.    

 
4. A bizottság valamennyi beérkezett javaslat alapján kidolgozza a falusi sport 

különleges programjavaslatai pontozását az alábbiak szerint:   
- tömegesség         5  pontig,  
- szervezés          4  pontig,   
- versenyfeltételek        3 pontig 
- hagyomány         2 pont. 

 
5. A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:   

- jelentkezési űrlap,   
- bizonyíték a különleges program hagyományáról,  
- a szervezés és a versenyfeltételek leírása.  
 

6. A nyilvános pályázat 2013. március 05-én jelenik meg Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta 
község hivatalos honlapján.   

7. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő jelzéssel: NYILVÁNOS 
PÁLYÁZAT A  FALUSI  SPORT FINANSZÍROZÁSÁRA ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400 Zenta, Fő tér 1. sz. címre postán vagy  Zenta község 
Községi Közigazgatási Hivatala  iktatójában.   
A jelentkezések benyújtásának határideje 2013. március 13-a 14.00 óra. 
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Kosiczky Andrástól, a 
Községi Tanácsnak a turizmussal, sporttal és ifjúsággal megbízott tagjától kapható a 
655-413-as telefonszámon.  

8. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától  15.00 óráig átvehető 
Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a  Fő tér  1. sz.  alatti 
50-es számú irodában, illetve letölthető  Zenta  község  hivatalos  honlapjáról,  a 
www.zenta-senta.co.rs címen.   

9. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza 
Zenta község költségvetéséből a falusi sport finanszírozására az eszközök 
odaítéléséről szóló rendeletet és azt a pályázat lezárást követő 10 napon belül 
megküldi a község polgármesterének.  

10. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza 
Zenta község költségvetéséből a falusi sport finanszírozására az eszközök 
odaítéléséről szóló rendeletet.  

11. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat 
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.  

12. A falusi sport finanszírozására az eszközök odaítéléséről szóló rendelet ellen a 
pályázat résztvevői a rendelet kézbesítését követő nyolc napon belül fellebbezést 
nyújthatnak be Zenta község Községi Tanácsához.  

 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA     Ceglédi Rudolf s.k. 
Szám: 401-9/2013-III                                   a Községi Tanács  
elnöke   
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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS    
ZZEENNTTAA  KKÖÖZZSSÉÉGG  22001133..  ÉÉVVII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSÉÉBBŐŐLL  AA  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS    SSPPOORRTT  

FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSÁÁRRAA    

55..  aazz  iisskkoollaaii  ssppoorrtt  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeiinneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa,,    
66..  aa  ffaalluussii  ssppoorrtt  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeii  eeggyy  rréésszzéénneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa,,    
77..  SSppoorrtt  mmiinnddeennkkiinneekk  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeii  eeggyy  rréésszzéénneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa  
              ((kkaarriikkáázzzzaa  bbee  aa  mmeeggffeelleellőő  ssoorrsszzáámmoott))    

 

ALAPVETŐ ADATOK 

A sportszervezet, intézmény, helyi 
közösség, civil szervezet 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   
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE  
 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9.  

10.  
 

                                                                                                        Meghatalmazott személy  
  __________________ 

P. H.  
 
 

51. 
 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 
1. pontja és a Sport mindenkinek finanszírozásának módjáról szóló szabályzat 4. szakasza 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2012., 17/2012.  sz.) alapján, Zenta község Községi 
Tanácsa a 2013. március 05-én tartott ülésén kiírja az alábbi   
 

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT   
Zenta község 2013. évi költségvetéséből a Sport mindenkinek finanszírozására az 

eszközök odaítélésére  
 

1. Zenta község 2013. évi költségvetéséből a Sport mindenkinek  finanszírozására az 
eszközök teljes összege  

 
367.500,00 dinár,   

és  a 810-es  funkció,  271-es  pozíció 481-05-ös  közgazdasági  osztályozásban  lettek  
előirányozva.  

2. A Sport mindenkinek keretében a különleges programok költségei egy részének 
finanszírozására jogosultak a Sport mindenkinek községi szervezet, az oktatási-
nevelési intézmények, a civil szervezetek és a helyi közösségek.   

3. A pályázat kiírását követően Sport mindenkinek községi szervezet az előirányozott 
határidőn belül benyújtja a különleges programok költségei egy részének 
finanszírozására a javaslatát.   
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4. A bizottság valamennyi beérkezett javaslat alapján kidolgozza a különleges 
programjavaslatok pontozását az alábbiak szerint:   
- tömegesség         5  pontig,  
- szervezés          4  pontig,   
- a sportágak száma       3 pontig,  
- hagyomány         2 pont,  
- versenyfeltételek        1  pont.  

 

5. A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:   
- jelentkezési űrlap,   
- bizonyíték a sportágak számáról,   
- bizonyíték a különleges program hagyományáról,  
- a szervezés és a versenyfeltételek leírása.   

 
6. A nyilvános pályázat 2013. március 05-én jelenik meg Zenta község Községi 

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

 
7. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő jelzéssel: NYILVÁNOS 

PÁLYÁZAT A SPORT MINDENKINEK FINANSZÍROZÁSÁRA ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400 Zenta, Fő tér 1. sz. címre postán vagy  Zenta község 
Községi Közigazgatási Hivatala  iktatójában.   
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Kosiczky Andrástól, a 
Községi Tanácsnak a turizmussal, sporttal és ifjúsággal megbízott tagjától kapható a 
655-413-as telefonszámon.   

 A jelentkezések benyújtásának határideje 2013. március 13-a 14.00 óra.  
8. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától  15.00 óráig átvehető 

Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a  Fő tér  1. sz.  alatti 
50-es számú irodában, illetve letölthető  Zenta  község  hivatalos  honlapjáról a  
www.zenta-senta.co.rs címen.    

9. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza 
Zenta község költségvetéséből a Sport mindenkinek finanszírozására az eszközök 
odaítéléséről szóló rendeletet és azt a pályázat lezárást követő 10 napon belül 
megküldi a község polgármesterének.  

10. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza 
Zenta község költségvetéséből a Sport mindenkinek finanszírozására az eszközök 
odaítéléséről szóló rendeletet a bizottságtól a dokumentáció átvételét követő öt napon 
belül.  

11. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat 
lefolytatását követő nyolc napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.  

12. Zenta község költségvetéséből a Sport mindenkinek finanszírozására az eszközök 
odaítéléséről szóló rendelet ellen a pályázat résztvevői a rendelet kézbesítését követő 
nyolc napon belül fellebbezést nyújthatnak be Zenta község Községi Tanácsához.  

 
       ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA               Ceglédi Rudolf s.k. 

 
Szám: 401-8/2013-III                                a Községi Tanács  elnöke   
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JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS    
ZZEENNTTAA  KKÖÖZZSSÉÉGG  22001133..  ÉÉVVII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSÉÉBBŐŐLL  AA  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS    SSPPOORRTT  

FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSÁÁRRAA    

88..  aazz  iisskkoollaaii  ssppoorrtt  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeiinneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa,,    
99..  aa  ffaalluussii  ssppoorrtt  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeii  eeggyy  rréésszzéénneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa,,    
1100..  SSppoorrtt  mmiinnddeennkkiinneekk  kküüllöönnlleeggeess  pprrooggrraammjjaaii  kkööllttssééggeeii  eeggyy  rréésszzéénneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássáárraa  
              ((kkaarriikkáázzzzaa  bbee  aa  mmeeggffeelleellőő  ssoorrsszzáámmoott))    

 

ALAPVETŐ ADATOK 

A sportszervezet, intézmény, helyi 
közösség, civil szervezet 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   
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE  
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8  

9.  

10.  
 

                                                                                                        Meghatalmazott személy  
  __________________ 

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

Telefon: 024/655-444 
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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