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79.
A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja,
46/1995., 66/2001., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 7. és 36. szakaszának 1. bekezdése,
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1.
bekezdésének 8. pontja, valamint a Zenta község területén az autótaxis utasszállításról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2011. sz.) 4. szakaszának 4. bekezdése alapján
Zenta polgármestere 2013. 04. 12-én meghozza az alábbi
HATÁROZATOT
A TAXISOFŐR-JELÖLTEK KÖZSÉGISMERETÉT ÉS AZ AUTÓTAXIS
UTASSZÁLLÍTÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK ISMERETÉT FELMÉRŐ
BIZOTTSÁG TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.

Az alábbi összetételben kinevezem a taxisofőr-jelöltek községismeretét és az
autótaxis utasszállítást szabályozó jogszabályok ismeretét felmérő bizottságot:
1. Fodor István, elnök
2. Kopasz Attila, tag
3. Tari László, tag.

II.

A bizottság megbízása a kinevezéstől számított négy évre szól.

III.

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-41/2013-II

Ceglédi Rudolf s. k.
Zenta község polgármestere

80.
A közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
46/1995., 66/2001., 61/2005., 91/2005., 62/2006. és 31/2011. sz.) 36. szakasza, Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1. bekezdésének 8.
pontja, és Zenta község területén az autótaxis utasszállításról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 12/2011. sz.) 4. szakaszának 3. bekezdése alapján Zenta község
polgármestere 2013. 04. 12-én meghozza az alábbi
HATÁROZATOT
A TAXIS UTASSZÁLLÍTÓK JELÖLTJEI TUDÁSFELMÉRÉSÉNEK A
PROGRAMJÁRÓL ZENTA KÖZSÉG ISMERETÉRŐL, ÉS AZ AUTÓTAXIS
UTASSZÁLLÍTÁST SZABÁLYOZÓ JOGSZABÁLYOK ISMERETÉRŐL
I.
A jelen programmal megállapítjuk a jelöltek tudásfelmérését Zenta község és az
autótaxis utasszállítást szabályozó jogszabályok ismeretéről (a továbbiakban: tudásfelmérés).

-

II.
A tudásfelmérési program felöleli az alábbi területeket:
Zenta község ismerete
az autótaxis utasszállítási tevékenységet szabályozó jogszabályok ismerete.
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III.
A bizottság elnöke a tudásfelmérés előtt megállapítja a jelöltek azonosságát,
betekintéssel a személyi igazolványukba vagy útlevelükbe.
A jelölt, akinek nincs személyi igazolványa vagy útlevele, nem jogosult a
tudásfelmérésre.
IV.
A tudásfelmérés eredményeit a bizottság állapítja meg, miután elvégezte minden jelölt
tudásfelmérését.
A bizottság a jelölteket a megfelel és nem felel meg osztályzatokkal értékeli.
A bizottság döntése ellen fellebbezés nyújtható be Zenta község polgármesterének a
bizottság útján, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül.
A fellebbezésről szóló határozat végleges.
V.
A tudásfelmérésről jegyzőkönyvet kell vezetni.
A jegyzőkönyv tartalmazza: a jelölt család- és utónevét és lakóhelyét, a bizottság
összetételét, a tudásfelmérés helyét, napját és óráját, a jelölt végső eredményét, a
tudásfelmérés elnapolásáról vagy a visszalépésről szóló adatokat, és egyéb, a
tudásfelmérésben jelentős adatokat.
A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és tagjai írják alá.
VI.
A személyekről a nyilvántartást, akik eleget tettek a tudásfelmérésnek, Zenta Községi
Közigazgatási Hivatala vezeti.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvántartás tartalmazza a sorszámot, a
nyilvántartási számot, valamint a jelöltre vonatkozó adatokat, éspedig: a család- és utónevét,
lakóhelyét a jelölt személyi számát és a bizottság határozatának számát.
VII.
Zenta község ismerete:
Zenta község ismeretének a tudásfelmérése felöleli a térkép szerinti tájékozódást, a térkép
használatát, a helyi közösségek és körzetek területének az ismeretét az egész községben, a
községi utcák ismeretét, a legrövidebb útvonalak meghatározását az utas kiinduló helyétől a
célállomásig, valamint a községben a legfontosabb létesítmények elhelyezkedésének
ismeretét, éspedig: a köztársasági szervek létesítményei (Rendőrség, Tűzoltó Állomás,
felügyelőség, adóhivatal), a helyi önkormányzati szerv létesítményei (Zenta Község
Képviselő-testülete), a kommunális és más közvállalatok székhelyei, az igazságügyi szervek
létesítményei, egészségház, kórház és más egészségügyi intézmények, a gyermek- és szociális
védelmi intézmények (iskoláskor előtti intézmények, szociális védelmi központ), az oktatási
létesítmények (általános- és
középiskolák),
hotel és jelentősebb vendéglátóipari
létesítmények, a művelődési- és sportközpontok intézményeinek székhelye (Thurzó Lajos
Művelődési-oktatási Központ), színház, múzeum, sportlétesítmények és mások), a vallásiegyházi létesítmények (templomok, temetők stb.), az auto-moto társaság, a vasút- és
autóbusz-pályaudvar és más.
VIII.
Az taxis utasszállítási tevékenységet szabályozó általános jogszabályok:
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Ez a terület felöleli a jogszabályok és törvényi normák ismeretét, amelyek az autótaxis
utasszállítást szabályozzák, éspedig:
- a közúti közlekedésben való szállításról szóló törvény – általános rendelkezések: a
közúti szállítás fogalma, kifejezések jelentése (a nyilvános szállítás, autótaxis szállítás,
menetrend szerinti szállítás, menetrenden kívüli szállítás, utas, taxi díjszabás és
taximéter), a cégjelzés kihelyezése a járművön, amellyel a szállítást végzi, ki rendezi az
autótaxis utasszállítást összhangban e törvénnyel, nyilvános szállítás, a nyilvános
szállítás fajtái, a menetrend szerinti szállítás fogalma és ki végezheti a menetrend
szerinti szállítást, ki végezheti a menetrenden kívüli szállítást, gyermekek szállítása,
menetrend, a menetrenden kívüli szállítás végzésének feltételei, az autótaxis
utasszállítás végzésének feltételei, saját szükségletű szállítás, a saját szükségletű
szállítás fogalma és ki végezhet szállítást saját szükségletre, felügyelet, ki végzi a
felügyelőségi felügyeletet.
- Zenta község területén az autótaxis utasszállításról szóló rendelet – általános
rendelkezések, ki láthatja el az autótaxis utasszállítást, az autótaxis utasszállítás
ellátásának feltételei, taxi jármű, a feltételek, amelyeknek eleget kell tenni a taxi
járműnek az autótaxis utasszállítási tevékenység ellátásához, a taxis utasszállítás
ellátásának megszűnése, a taxiszolgáltatás díja.
IX.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 344-16/2013-II

Ceglédi Rudolf s. k.
Zenta község polgármestere

81.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
ZENTA KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA
Szám: 217-2-3/2013-II
Kelt: 2013. 04. 25-én
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09. és 92/2011. sz.) 15.
szakasza, a rendkívüli helyzetek törzskarai összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet
(az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 17. szakaszának 2. és 3. bekezdése, valamint Zenta
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1. bekezdésének 8.
pontja alapján a rendkívüli helyzetek községi törzskara 2013. 04. 25-én meghozta az alábbi
VÉGZÉST
1.
2.
3.

Tervezni kell az akusztikai források – szirénák vizsgálatát, szakvállalatok
igénybevételével.
Ki kell dolgozni a szükséges pénzeszközök áttekintését a nyilvános
riasztórendszernek a szervizelésére és kifogástalan állapotba hozására.
Igénybe kell venni Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának
megfigyelésre, riasztásra és műszaki-technológiai balesetekre alakult szakmai
operatív csoportját, hogy miután sor került a szirénák átvizsgálására és a szükséges
pénzeszközök áttekintésére kidolgozzák a szervízelési tervet és Zenta község
területén a nyilvános riasztás eszközei kifogástalan állapotba hozatalának tervét.
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Tervezni kell új periférikus vezénylő szekrények beszerzését jelprogramozókkal
szakaszonként, prioritások szerint, éspedig: - I. prioritás – 4 szekrény, II. prioritás – 3
szekrény.
Tervezni kell a szirénák hallhatósága akusztikai tanulmányának kidolgozását, és
amennyiben nem fedik kellőképpen a község területét, tervezni kell új szirénák
beszerzését és felszerelését.
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
MEGHAGYJUK

1. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara megfigyelésre, riasztásra és
műszaki-technológiai balesetekre alakult szakmai operatív csoportjának, hogy:
- vegyen igénybe szakembert a szirénák átvizsgálására, aki megküldi jelentését a
szükséges eszközökről és intézkedésekről, amelyeket foganatosítani kell azok
kifogástalan állapotba hozása céljából,
- 2013. 06. 01-jéig, a szirénák vizsgálatát követően, éspedig a szükséges
pénzeszközök alapján dolgozza ki a szervízelési tervet és Zenta község
területén a nyilvános riasztás eszközeinek kifogástalan állapotba hozásának
tervét.
2. Lengyel Annának, a közbeszerzésekkel és a beruházások figyelemmel kísérésével
foglalkozó alosztály vezetőjének, hogy a szakembernek a szirénák vizsgálatáról szóló
jelentése alapján dolgozza ki a szükséges pénzeszközök áttekintését az anyag
beszerzésére és a munkálatok kivitelezésére.
3. Kopasz Mészáros Líviának, a költségvetési és pénzügyi alosztály vezetőjének, hogy
a rendkívüli helyzetekre előirányozott eszközökből biztosítsa a szükséges
pénzeszközöket a szükséges anyag beszerzésére és a kivitelezett munkák
kifizetésére.
Ceglédi Rudolf, okl. építészmérnök s. k.
a rendkívüli helyzetek községi törzskarának
parancsnoka
82.
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2013. ÉVI
ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK
KIIGAZÍTÁSA
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2013. évi üzletviteli programjának a
módosításában és kiegészítésében, amely Zenta Község Hivatalos Lapjának a 4/2013.
számában jelent meg az 5. számú mellékletben, a „december” szó után a „7.129.601” szám
helyett a „7.129.901” számnak kell állnia.
A képviselő-testületi osztály nevében
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