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76. 
 A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09. 
és  72/09. sz.)  100. szakaszának 4. bekezdése, a környezetvédelmi és –fejlesztési  
térítményről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 17/2009. sz.) 4. szakasza, 
valamint a környezetvédelmi  költségvetési pénzalapról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 7/10. sz.) 7. és  8. szakasza alapján az Energetikai, Fejlesztési és 
Környezetvédelmi Minisztériumtól 2013. március 28-án a 401-00-00153/2013-01 számon 
beszerzett előzetes  jóváhagyás alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. április 09-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  
 
 
 

P R O G R A M O T  
ZENTA KÖZSÉG 2013. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI 

PÉNZALAPJA ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL  
 
 
 

I. A KKT a jelen programmal megállapítja  Zenta község 2013. évi környezetvédelmi 
költségvetési pénzalapja (a továbbiakban: pénzalap) eszközeinek rendeltetését és 
felhasználásának módját, amelyeket Zenta község területén a 2013. januártól 
decemberig  terjedő időszakban a  környezetvédelem és –fejlesztés  terén a  tervek, 
programok, projektumok és egyéb aktivitások megvalósítására szántak.  

 
II. A jelen program 1. pontja szerinti pénzalap eszközei 23.449.319,14 dinár teljes 

összegben a  Zenta község területén a  környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos  Lapja, 17/09. sz.) rendelkezései értelmében 
valósulnak meg,  éspedig:   

 
o környezetvédelmi  és  -fejlesztési térítmény  

                         és környezetszennyezési térítmény                                               9.500.000,00 dinár   
 

o az előző évből hozott eszközök                                         13.949.319,14 dinár
   

 
III. A jelen program  2. pontja  szerinti eszközök céleszközök, a  helyi önkormányzatnak   

környezetvédelem terén felmerülő  kötelezettségei finanszírozására; serkentő, 
megelőző és  szanációs programokra és projektumokra; a  környezet állapota 
figyelemmel kísérésének programjára és projektumaira (monitoring); a 
hulladékkezeléssel kapcsolatos  programra;  a természeti  javak  védelmének és 
fejlesztésének a programjára; tudaterősítő edukációs  programokra;  tájékoztatásra és  
a  környezet állapotára vonatkozó adatok közzétételére; valamint a községben, a 
környezetvédelemben jelentős egyéb aktivitásokra kell fordítani. 

 
IV. A költségvetési pénzalap fel nem használt eszközeit a folyó év végén át kell vinni a 

következő évre, összhangban a környezetvédelmi költségvetési pénzalapról szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/10. sz.) 10. szakaszával.  
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A környezetvédelmi pénzalap eszközeit a felhasználási program szerint kell használni, 
éspedig  

 
1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és projektumok   

                                                                                                                    
Zenta  község területén a  parkosítási projektum kidolgozása 1.000.000,00 
A tervdokumentáció kidolgozása  Zenta község  területén a Népkerti 
Brekeke  tó  szanálására 

1.500.000,00 

A parlagfű megsemmisítése urbánus környezetben és azok 
fenntartása  

1.500.000,00  

Az illegális szeméttelepek eltávolítása és azok rendezése  2.000.000,00 
Zenta község városi területén a hulladékigazgatás – szemét  és  
maradványok elhelyezésére szolgáló 5 m3-es  és  1,1 m3-es 
konténerek beszerzése  a  háztartások szükségleteire   

2.000.000,00 

A helyi ökológia akcióterv kidolgozása  400.000,00 
Az illegális szemétlerakók eltávolítása a zöld közterületeken 5 m3-es  
konténerek  útján 

400.000,00 

Facsemeték beszerzése a zöld közterületekre  500.000,00 
A meglévő és újonnan telepített fasorok fenntartása a zöld 
közterületeken  

900.000,00  

Virágvásárlás a zöld közterületekre, valamint azok fenntartása 1.500.000,00  
Szubvenció a regionális szemétlerakó kiépítésére  2.500.000,00  
A meglévő városi szemétlerakó szanálási és rekultiválási 
projektumának megvalósítása 

1.000.000,00  

Zenta község területén a nyitott csatornák tervdokumentációjának 
kidolgozása, fenntartása és szanálása  

1.000.000,00  

Egyéb megelőző és serkentő programok és projektumok, amelyek 
megvalósítására szükség mutatkozik  

99.319,14  

30-85 l-es szemetes kanták beszerzése a közterületekre  850.000,00  
                                                                      ÖSSZESEN:                         17.149.319,14 

                                                  
2. A környezet állapota figyelemmel kísérésének (monitoring) programjai és projektumai   

A kommunális zaj figyelemmel kísérése 800.000,00  
A levegő minőségének figyelemmel kísérése 1.900.000,00 
A zaj felügyelőség általi mérése  300.000,00 
Mérések vegyi ütközés esetén  150.000,00 
 

Ezen programok megvalósítása céljából szerződések kerülnek aláírásra a meghatalmazott 
szakmai és tudományos szervezetekkel és intézményekkel, összhangban az  érvényes  
jogszabályokkal.  
A 2012. évben a programból fennmaradt kötelezettségek (a kommunális zaj figyelemmel 
kísérése és a  levegő minőségének figyelemmel kísérése) 1.200.000,00 dinárt tesznek ki.  
                                                                               ÖSSZESEN:                       4.350.000,00   

 
    3. Természeti javak védelmének és fejlesztésének programja Zenta község területén    

 
Akusztikus készülék pótrészeinek vásárlása a fák egészségi 
állapotának a megállapítására 

200.000,00 

                                                                                       ÖSSZESEN:                        200.000,00            
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4. Tudományos-kutatói programok és projektumok  
 

Részt veszünk a környezetvédelem területén tudományos-kutatói projektumok 
társfinanszírozásában, amelyek megvalósítására Zenta község területén szükség és érdek 
mutatkozik, és amelyek rövid időn belül alkalmazható tudományos eredményeket adnak, 
konkrét megoldásokkal, amelyek hozzájárulnak a környezet védelméhez és fejlesztéséhez 
Zenta község területén.  
Ezek a programok nyilvános pályázat útján valósulnak meg, amennyiben  Zenta község  
területén a  megvalósításukra  szükség és érdek áll fenn.  
 

Tudományos-kutatói programok és projektumok  50.000,00 
                                                                                  ÖSSZESEN:                         50.000,00  
 

5. Oktatói aktivitások és a környezetvédelem szükségességéről  alkotott tudat erősítése   
 
Az  oktatási szint növelésének, a tudat erősítésének és a környezetvédelem terjesztésének a 
céljából,  a  Községi  Közigazgatási Hivatal  környezetvédelemben hatáskörrel bíró szerve 
önállóan, vagy együttműködve a Községi Közigazgatási Hivatal  más   szerveivel,  
szervezeteivel és szolgálataival, iskolákkal, szakmai és tudományos szervezetekkel vagy 
egyénekkel és kormányon kívüli szervezetekkel meg kell szervezni, és részt kell venni a 
környezetvédelem és –fejlesztés terén  előadásokon, szemináriumokon és tribünökön, 
valamint a környezetvédelem terén jelentős események és  dátumok  megünneplésén:   

 
- környezetvédelmi kiállítások  
- a föld napja  
- a környezetvédelem napja   
- gépjármű nélküli világnap  
- az éghajlati változások napja   
-     Szerbia ökológiai napja   
- edukációs anyag nyomtatása        
- részvételi díjak a szemináriumokon   

 
Oktatási aktivitások és a környezetvédelem szükségességéről 
alkotott tudat erősítése   

100.000,00 

Edukációs anyag nyomtatása  50.000,00 
Részvételi díjak a szemináriumokon, elhelyezési költségek és 
napidíjak  

100.000,00 

Edukációs táblák kidolgozása és elhelyezése   300.000,00 
Gépjármű beszerzése a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
környezetvédelemi teendőkben foglalkoztatottai és a 
környezetvédelmi felügyelőség szükségleteire (felügyelőségi 
felügyelet és  terepi munka) 

 
1.000.000,00  

                                                                                             ÖSSZESEN:                  1.550.000,00 
 
6. Zenta község területén a civil szférának, kormányon kívüli szervezeteknek és iskolai 
intézményeknek szánt környezetvédelmi programok és projektumok  
 
A civil szférának, kormányon kívüli szervezeteknek és iskolai 
intézményeknek szánt környezetvédelmi programok és projektumok  

100.000,00  

                                                                                           ÖSSZESEN:                    100.000,00 
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    7. Tájékoztatás és a környezet állapotára és minőségére vonatkozó adatok közzététele  
 
A nyilvánosság rendszeres, időben történő, teljes és tárgyilagos tájékoztatása céljából a környezet 
állapotával kapcsolatban, a hatásköri környezetvédelmi szerv munkájának nyilvánossága és a 
környezetvédelem fontosságáról alkotott tudat erősítése céljából internetes prezentációt dolgoz ki 
a hatásköri környezetvédelmi szerv.  
Ezzel egyidejűleg a nyilvánosság tájékoztatását a környezet állapotáról a tömegtájékoztatási 
eszközök útján is végzi.  
 
Tájékoztatás és adatok közlése a környezet állapotáról és 
minőségéről  

50.000,00 

                                                                                          ÖSSZESEN:                       50.000,00 
 
V. A jelen program III.  pontja  szerinti aktivitások  finanszírozására vagy társfinanszírozására  
Zenta  község területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelettel 
összhangban   begyűjtött  eszközök  beáramlásától függően kerül sor.  
 
VI. Amennyiben az év folyamán a  pénzalap  bevétele és jövedelme nem valósul meg a tervezett 
összegben, a kiadások a Zenta község polgármestere   által megállapított prioritások szerint 
valósulnak meg, éspedig:  a törvénnyel megállapított  kötelezettségek és  a korábban  felvállalt  
szerződéses  kötelezettségek.  
 
VII. A jelen program II. pontja  szerinti eszközök növelhetők adományok összegeivel és más 
forrásokból származó bevételekkel, amely eszközöket a jelen programmal összhangban kell 
felhasználni.  
 
VIII. A program megvalósítását, és  a szerződött kötelezettségek végrehajtása feletti felügyeletet,  
valamint az egyes programok és projektumok megvalósítását Zenta Községi Közigazgatási 
Hivatalának a  környezetvédelemben hatáskörrel rendelkező  szerve folytatja  le.  
 
A jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 415-2/2013-I 
Kelt: 2013. április 09-én 
Z e n t a  

 
Širková Anikó s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testületének elnöke 
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77. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 46. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, kapcsolatban a 66. szakasz 5. bekezdésével, Zenta község 
alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 11. pontja és a 
kormány 43-1688/2013. számú 2013. február 28-án kelt 05-ös záró határozata alapján a 
Zentai Községi Tanács a 2013. április 09-én tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

V É G Z É S T 
 
1. A Zentai Községi Tanács jóváhagyja, hogy a 2013. január 31-i határidőt, ameddig az 

adókötelezettek kötelesek voltak befizetni a 2012. november 1-jétől esedékes folyó 
kötelezettségeiket, 2013. március 31-jéig tolják ki, és, hogy minden 2013. március 31-ig 
elvégzett befizetés a folyó kötelezettségek kiegyenlítésének tekintendő, és így az 
adókötelezettek használhatják a kamatok feltételes leírásáról és az adótartozás 
szüneteléséről szóló rendeletből (Zenta Község Hivatalos Lapja, 37/2012. szám) származó 
jogokat. 

 
2. Jelen végzést, annak realizálása érdekében meg kell küldeni a Községi Közigazgatási 

Hivatal gazdasági és pénzügyi osztálya helyi adóigazgatási alosztályának. 
 
3. Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k o l á s: 
 

Jelen végzés meghozatalának jogalapját a pénzügyi és gazdasági minisztérium javaslatára a 
kormány által meghozott 43-1688/2013. számú 2013. február 28-án kelt záró határozat 
rendelkezései képezik, amely szerint a kormány jóváhagyja, hogy a kamatok feltételes 
leírásáról és az adótartozás szüneteléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/12. 
szám) szerinti 2013. január 31-i határidőt, ameddig az adókötelezettek kötelesek voltak 
befizetni a 2012. november 1-jétől esedékes folyó kötelezettségeiket, 2013. március 31-jéig 
tolják ki, és, hogy minden 2013. március 31-ig elvégzett befizetés a folyó kötelezettségek 
kiegyenlítésének tekintendő, ami azt jelenti, hogy az adókötelezettek használhatják a 
törvényből, illetve a kamatok feltételes leírásáról és az adótartozás szüneteléséről szóló 
rendeletből származó jogokat. 
 
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE                       Ceglédi Rudolf s.k., 
Szám: 43-3/2013-III           a Községi Tanács elnöke 
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78. 
Az utakon a közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 
53/2010. és 101/2011. sz.) 19. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta 
Község  Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakasza  1. bekezdésének 6. pontja és  Zenta  
község területén az utakon a közlekedésbiztonsági teendők koordinálási tanácsának a 
megalakulásáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 27/10. sz.) XI. szakasza 
alapján a Községi Tanács a 2013. 04. 09-én tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

H A T Á R O Z A T O T   
A 2013. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 

ELŐMOZDÍTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA AZ ESZKÖZÖK 
HASZNÁLATÁNAK PROGRAMJÁRÓL 

 
I.  

A jelen programmal tervezzük a 2013. évben Zenta község területén a közlekedésbiztonság 
előmozdításában a tervek, programok, projektumok és más aktivitások kidolgozására és 
megvalósítására az eszközöket.  
 

II.  
A program megvalósítására  eszközöket tervezünk Zenta  község költségvetéséből és  a  
közlekedési szabálysértésekért a  pénzbírságokból eredő bevételekből, összhangban az  
utakon a  közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 
53/2010. és 101/2011. sz.) 17. szakasza 2. bekezdésének 2. pontjával 30% mértékig, 
22.360.000,00 dinár  teljes  összegben, éspedig:   
 

- villanyrendőrök karbantartása         500.000,00  
dinár  

- utak karbantartása       3.500.000,00  
dinár  

- a vertikális jelzések karbantartása     2.000.000,00  
dinár  

- a horizontális jelzések festése       2.000.000,00  
dinár  

- a helyi utak téli karbantartása      4.500.000,00  
dinár  

- aprókockás ösvények kiépítése és rekonstrukciója   1.000.000,00  
dinár   

- az útmenti szegélyek karbantartása     3.000.000,00  
dinár 

- a járdák kiépítése és szanálása             860.000,00  
dinár  

- közlekedési szabálysértésért a pénzbírságokból származó  
bevételek        5.000.000,00 dinár  
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III.  
A jelen program II. pontja szerinti eszközöket céleszközökként kell felhasználni a helyi 
önkormányzatnak a közlekedés terén a törvénnyel megállapított kötelezettségeinek a 
finanszírozására:   
 
 a közutak kiépítésére, újjáépítésére, karbantartására és védelmére, valamint a feltüntetett 

rendeltetésre a hitelek használatának és törlesztésének költségeire,  
 a közlekedési jelzések, útfelszerelés és létesítmények és út-, közlekedés- és 

környezetvédelmi felszerelés elhelyezésére, cseréjére, kiegészítésére és felújítására, a 
közlekedés műszaki szabályozásáról szóló határozat szerint, amelyet a közlekedési 
teendőkben hatáskörrel rendelkező községi szerv ad ki,  

 Zenta község közlekedésbiztonsági tanácsának a működésére,  
 a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására, 
 a közlekedésbiztonság terén megelőző-promóciós aktivitásokra,  
 a közlekedésbiztonság terén tudományos-kutatói munkára, és  
 a közlekedési rendőrség egységeinek, amelyek ellenőrzik és szabályozzák az utakon a 

közlekedést, és a közlekedésbiztonsági teendőkben hatáskörrel rendelkező más szervek 
műszaki felszerelésére.  

 
A pénzbírságokból eredő eszközök 30%-ból, amely Zenta község költségvetését illeti meg, az 
eszközök 50%-át a község közlekedési infrastruktúrájának javítására kell felhasználni, 
amelynek  területén a szabálysértést elkövették.  
 
1. VILLANYRENDŐRÖK KARBANTARTÁSA      500.000,00 dinár   
     
     Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:  
 

 a villanyrendőrök folyó karbantartása és kisebb  
beavatkozások Zenta község területén      500.000,00 dinár  

 
2. UTAK KARBANTARTÁSA       3.500.000,00 dinár  
 
     Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:  
 

 az úttestek karbantartása Zenta község területén   3.500.000,00 dinár 
 
3. A VERTIKÁLIS JELZÉSEK KARBANTARTÁSA   2.000.000,00 dinár   
 
    Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:  
 

 Zenta község területén a vertikális közlekedési jelzések  
elhelyezése, cseréje, kiegészítése és felújítása   2.000.000,00 dinár 

 
4. A HORIZONTÁLIS JELZÉSEK KARBANTARTÁSA   2.000.000,00 dinár 
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    Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:  
 

 Zenta község területén a horizontális közlekedési  
jelzések felújítása       2.000.000,00 dinár 
 

 
5. A HELYI UTAK TÉLI KARBANTARTÁSA    4.500.000,00 dinár   
 
    Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:  
 

 Zenta község területén az utak karbantartása a téli  
időszakban a  téli szolgálat operatív terve szerint    4.500.000,00 dinár 

 
 
6. APRÓKOCKÁS ÖSVÉNYEK KIÉPÍTÉSE ÉS  
     REKONSTRUKCIÓJA         1.000.000,00 dinár  
 
     Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:  

 
 Zenta község területén az aprókockás ösvények  

kiépítése és rekonstrukciója      1.000.000,00 dinár 
 
7. AZ ÚTMENTI SZEGÉLYEK KARBANTARTÁSA   3.000.000,00 dinár  
 
    Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:  
  

 Zenta község területén a magas szegély géppel történő   
vágása a fölösleges föld  elszállításával    3.000.000,00 dinár  

 
8. JÁRDÁK KIÉPÍTÉSE ÉS SZANÁLÁSA       860.000,00 dinár  
  
    Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:   
 

 Zenta község területén a járdák kiépítése és szanálása     860.000,00 dinár  
 
9. PÉNZBIRSÁGOKBÓL EREDŐ ESZKÖZÖK   5.000.000,00 dinár  
 
    Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:   
 

 a közlekedési rendőrség egységeinek, amelyek ellenőrzik és  
szabályozzák az utakon a közlekedést, és a közlekedésbiztonsági  
teendőkben hatáskörrel rendelkező más szervek műszaki  
felszerelésére        1.500.000,00 dinár  

 A Szerencsésen az iskolába – szerencsésen a közlekedésben  
nevű akció megszervezése          200.000,00 dinár  

 a közlekedési gyakorlópályák és kabinetek felszerelése     200.000,00 dinár  
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 megelőző-promóciós aktivitások a közlekedésbiztonság terén 200.000,00 dinár 
 a Mit tudsz a közlekedésről című iskolai és községi  

verseny megszervezése és lefolytatása       400.000,00 dinár 
 a község területén a közlekedési utak szanálása   2.500.000,00 dinár  

 
 

IV.   
A jelen program 9. pontja  szerinti  aktivitások finanszírozását vagy társfinanszírozását a 
Zenta község költségvetését megillető, a közlekedési szabálysértésekért a pénzbírságokból 
eredő bevételek  eszközeinek beáramlásától függően kell eszközölni.  
 

V.  
Amikor  a közlekedési szabálysértésekért a pénzbírságokból eredő bevételek eszközeinek a 
beáramlása nem a tervezett összegben valósul meg, Zenta község polgármestere  állapítja meg  
az  elsőbbséget élvező aktivitásokat. 
 

VI.  
A jelen program II. pontja szerinti eszközök növelhetők védnökök ajándékai vagy adományai 
összegével, amelyet a helyi önkormányzati egységnek adnak, és amelyet a jelen programmal 
összhangban kell felhasználni.  
 

VII.  
A program megvalósítását és az egyes programok végrehajtása feletti felügyeletet Zenta 
Községi Közigazgatási Hivatalának a közlekedési teendőkben hatáskörrel rendelkező szerve 
végzi.  
 

VIII.  
A jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
 
KÖZSÉGI TANÁCS       Ceglédi Rudolf  s. k. 
Szám: 344-15/2013-III         a Községi Tanács elnöke   
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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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