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165.
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 11/2009. és 93/2012.
szám) 11. szakaszának 3. bekezdése és 15. szakaszának 5., 7. és 10. bekezdése, a rendkívüli
helyzetekben a védelmi és mentési tervek tartalmáról és kidolgozásának módjáról szóló
rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/2011. szám) 10. szakaszának 2. bekezdése,
összhangban a rendkívüli helyzetekben a védelmi és mentési tervek és a kockázatértékelés
kidolgozásáról szóló elfogadott módszertani útmutatóval (az SZK Hivatalos Közlönye,
96/2012. szám), és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78.
szakaszának 6. pontja alapján Zenta község Községi Tanácsa a 2013. szeptember 03-án tartott
ülésén meghozta az alábbi

RENDELETET
SZAKÉRTŐI CSOPORT MEGALAKÍTÁSÁRÓL ZENTA KÖZSÉG ELEMI ÉS MÁS
CSAPÁSOKTÓL VALÓ FENYEGETETTSÉGE FELMÉRÉSÉNEK
KIDOLGOZÁSÁRA
1. szakasz
Zenta község Községi Tanácsa kinevezi a szakértői csoportot az elemi és más csapásoktól
való fenyegetettség felmérésére Zenta község területén, a következő összetételben:
1. Varga Viktor – a gazdaságfejlesztés, mezőgazdaság és környezetvédelem területével
megbízott községi tanácstag – elnöknek. A szakértői csoportban a légköri meteorológiai
veszélyek (jégeső és viharos szelek) és a bioszférai veszélyek (aszály) területével
megbízott személy.
2. Pásztor Mária – a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője – elnökhelyettesnek. A
szakértői csoport munkájának koordinálásával és ellenőrzésével megbízott személy.
3. mag. Dragana Radonjić – az egészségügy és szociális politika területével megbízott
községi tanácstag. A szakértői csoportban a bioszférai veszélyek (járvány) területével
megbízott személy.
4. Tuza Valéria – az építésügyi osztály vezetője. A szakértői csoportban a szeizmikus
veszélyek (kőomlások, földcsuszamlások és erózió), a hidroszférai csapások (árvizek) és
a technikai-technológiai veszélyek (technikai-technológiai balesetek és terrortámadások)
területével megbízott személy.
5. Miletić Polyák Dragana – köztársasági állatrvosi felügyelő. A szakértői csoportban a
bioszférai veszélyek (epizootia) területével megbízott személy.
6. Rudics Sándor – a Zentai Tűzoltó és Mentő Raj parancsnoka. A szakértői csoportban a
technikai-technológiai veszélyek (tüzek, robbanások és balesetek) területével megbízott
személy.
7. Dr. Vasas Mihály – a Zentai Közkórház igazgatója. A szakértői csoportban a nukleáris és
radiációs balesetek területével megbízott személy.
8. Kovács Tibor – a védelmi és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó alosztály vezetője. A
szakértői csoport adminisztratív műszaki teendői koordinálásával megbízott személy.
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2. szakasz
Zenta község területén az elemi és más csapásoktól való fenyegetettség felmérését kidolgozó
szakértői csoport feladata, hogy:
- kidolgozza a dinamikus tervet a fenyegetettség felmérésének kidolgozásához szükséges
adatok begyűjtésének megvalósítása céljából a jelen rendelet 1. szakaszában felsorolt
területeken,
- Zenta község területén kapcsolatba lép a gazdasági társaságok és más jogi személyek
képviselőivel, a Szerb Köztársaság fenyegetettsége nemzeti felmérésének, valamint
Zenta község fenyegetettsége felmérésének kidolgozása érdekében,
- kérdőíveket hozzon létre az összes veszély adatainak begyűjtésére a fenyegetettség
felmérésének kidolgozása érdekében, a védelmi és mentési tervek és a
kockázatértékelés kidolgozásáról szóló módszertani útmutató alapján,
- együttműködjön a nagykikindai rendkívüli helyzetekkel foglalkozó osztálynak a
fenyegetettség nemzeti felmérésének kidolgozásában részt vevő munkacsoportjával és
megküldje annak a feldolgozott adatokat,
- kidolgozza Zenta község elemi és más csapásoktól való fenyegetettsége felmérését,
- adminisztratív műszaki teendőket a szakértői csoport szükségleteire Zenta község
védelmi és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó alosztályának technikusai végeznek.
3. szakasz
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AT
ZENTA KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 020-72/2013-III
Kelt: 2013. 08. 29.
ZENTA

Ceglédi Rudolf, okl. építészmérnök s.k.
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE

166.
A szerb nyelvű forrásszöveggel való összevetés alapján megállapítást nyert, hogy a Tiszapart–Alvég
helyi közösségi tanácstagválasztások kiírásáról szóló, Zenta Község 14/2013. számú Hivatalos
Lapjában közzétett rendeletbe hiba csúszott, ezért a törvények és más jogszabályok és általános
aktusok közzétételéről és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének kiadásáról szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 30/10. szám) 1. szakaszának 2. bekezdése, valamint az aktusok Zenta
Község Hivatalos Lapjában való közzétételéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
12/2009. szám) 6. szakaszának 2. bekezdése alapján 2013. október 03-án az alábbi
HELYREIGAZÍTÁST
eszközöljük
A TISZAPART–ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉGI TANÁCSTAGVÁLASZTÁSOK
KIÍRÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELETBEN
A Tiszapart–Alvég helyi közösségi tanácstagválasztások kiírásáról szóló, Zenta Község
14/2013. számú Hivatalos Lapjában közzétett rendelet 4. szakaszában a „Centar–Tópart”
szavak helyébe a „Tiszapart–Alvég” szavak kerülnek.
Képviselő-testületi osztály
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