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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. 
szakaszának 2. pontja, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport 
finanszírozása alapjainak és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) 16. szakasza alapján, összhangban Zenta 
község 2012-től 2016-ig terjedő sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.) Zenta község Községi Tanácsa a 2014. február 06-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

SZABÁLYZATOT  
a sportösztöndíjak odaítéléséről  

1. szakasz
A jelen szabályzattal megállapítjuk a sportolók kategóriáját, a jogosultság 

megszerzésének feltételeit és eljárását, a kifizetés mértékét és módját, valamint egyéb 
a sportösztöndíj odaítélésével kapcsolatos  kérdéseket. 

2. szakasz
A sportösztöndíjakra az eszközöket Zenta község költségvetésében kell 

tervezni minden  naptári évre vonatkozóan, összhangban Zenta község 2012-től 2016-
ig terjedő sportfejlesztési stratégiájával.  

3. szakasz
A sportösztöndíjra Zenta község sportszervezeteinek - a sportágak minden 

kategóriája szerint - azon tagjai jogosultak, akik  megszerzik a tehetséges – perspektív 
sportolói státust.  

4. szakasz
A tehetséges – perspektív sportolói státus jelöltjeit a sportszervezetek 

javasolják, a Szerbiai Sportszövetség  és a Szerbiai Olimpiai Bizottság sportolói 
kategorizálása, az elmúlt évben megvalósított eredmények, munka, oklevelek  és 
köszönőlevelek alapján.  

5. szakasz
A sportolónak, hogy megszerezze a sportösztöndíjra és térítményre való 

jogosultságát, az alábbi feltételeknek kell eleget tennie: 
 hogy tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta község

Sportszövetségének,  
 hogy rendesen és szabályosan tegyen eleget sportolói feladatainak a

sportszervezetben, az iskolai csapatban, a válogatottban stb. 
 hogy viselkedésével serkentse és promoveálja a sport és sportélet és

alkotókészség etikai értékeit,  
 hogy 16 évesnél nem fiatalabb és 30 évesnél nem idősebb,
 hogy legalább jeles tanulmányi eredménye van és kitűnő (példás) osztályzata

van magaviseletből,
 hogy állandó tartózkodási helye Zenta község területén van,
 hogy tagja a Szerbiai válogatottnak – amin az értendő, hogy részt vett az

ágazati – nemzetközi szövetség hivatalos versenyein.

13.
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6. szakasz
A személy a sportösztöndíjra való jogosultságot pályázás és a sportszervezet 

bejelentője, valamint  a  község polgármesterének a  sportösztöndíj  odaítéléséről 
szóló döntése alapján  valósítja meg.  

7. szakasz
Zenta Községi Tanácsa meghozza a döntést Zenta község költségvetéséből a 

sportösztöndíjak  odaítélése eljárásának  megindításáról és  kiírja  a  nyilvános 
pályázatot a sportösztöndíjak odaítélésére minden költségvetési évre vonatkozóan, 
összhangban a jelen szabályzattal.  

8. szakasz
A nyilvános pályázatot közzé kell tenni Zenta község Községi Közigazgatási 

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

9. szakasz
A jelen szabályzat 7. szakasza szerinti pályázatot  a bizottság folytatja le, 

amelyet  Zenta Községi Tanácsa nevez ki (a továbbiakban: bizottság). 
A bizottság részére a szakmai és adminisztratív teendőket a Zentai Községi 

Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya 
szervezeti egység látja el.  
         A bizottság összetételében kell, hogy legyen egy tag, aki a sportterület 
szakembere.  

10. szakasz
A nyilvános pályázat az alábbiakat tartalmazza:  

- az eszközök rendeltetését és összegét, amelyre a pályázatot 
lefolytatják,  

- a pályázat közzétételének dátumát,  
- a feltételeket, amelyeknek a sportolónak eleget kell tennie a  nyilvános 

pályázat résztvevőjeként,  
- a sportösztöndíj odaítélésének ismérveit,  
- a pályázatra való jelentkezés határidejét,  
- a kötelező dokumentációt, amelyet a pályázaton való részvételhez be 

kell nyújtani.  

11. szakasz
A pályázatra való jelentkezéseket a bizottságnak külön űrlapon kell 

benyújtani, amely alkotó része a  jelen szabályzatnak és a pályázati dokumentációnak.         
A határidőn túl érkezett jelentkezéseket a bizottság nem fogja megvitatni, a 

hiányos jelentkezéseket pedig  alkalmatlannak  tekinti.  

12. szakasz
A pályázati dokumentáció tartalmazza:   

- a jelentkezési űrlapot,  
- az igazolást, hogy tagja  a sportszervezetnek, amely tagja Zenta község 

Sportszövetségének,  
- a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát,  
- a tanulás és magaviselet eredményeiről szóló igazolást,  
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- az igazolást, miszerint állandó tartózkodási helye Zenta község 
területén van,  

- az igazolást hogy Szerbia válogatottjának tagja, amin értendő, hogy 
részt vett az ágazati szövetség hivatalos nemzetközi versenyein.  

13. szakasz
A sportösztöndíjakra a pályázat kiírását követően a sportklubok, amelyek 

tagjai Zenta község Sportszövetségének, az előirányozott határidőn belül megküldik 
javaslataikat.  

14. szakasz
Az előirányozott űrlapokon kívül, a  sportklubok megküldik  írásban  a 

bizonyítékokat közlöny, oklevél, köszönőlevél, szövetségi jegyzékek vagy 
dokumentumok formájában, amelyek igazolják  a  sportoló státusát.  

15. szakasz
A bizottság a beérkezett javaslatok alapján kidolgozza a sportoló pontozását.  
A pontozás az alábbiak alapján történik:  

- a sportolónak a Szerbiai Sportszövetség és az Olimpiai Bizottság általi 
kategorizálása 16 pontig, 
- az előző évben elért eredmények 14 pontig az alábbi skála szerint:  
- olimpiai játékok 14 pont 
- világbajnokság 12 pont 
- európai bajnokság 10 pont 
- balkáni bajnokság  -  mediterán játékok   8 pont  
- országos bajnokság                6 pont   
- a Tartományi Sportügyi és Ifjúsági Titkárság által kinevezett  
  tehetségek          6 pont. 

Kiegészítő kidolgozás: a minden ismérv szerint kapott pont esetében a  junior 
kategória csökken 20%-kal,  a  kadét 30%-al.  

A sportoló, akit a bizottság besorol a pontozásba, megszerzi Zenta község 
tehetséges – perspektív sportolójának státusát.  

16. szakasz
A  nyilvános pályázati eljárás  lefolytatásáról a bizottság  jegyzőkönyvet  vezet 

és  elkészíti a  döntésjavaslatot a  Zenta  község költségvetéséből a sportösztöndíj 
odaítélésére a  sportoló kiválasztásáról, és azt megküldi a község polgármesterének a 
pályázat lezárásától számított 10 napon belül.  

A pályázati bizottság a sportösztöndíj odaítélésére kiválasztott sportolóról 
szóló döntésjavaslat kidolgozása előtt kikérheti Zenta község Sportszövetségének a 
véleményét.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti döntésjavaslatban a bizottság 
javasolhatja, hogy az ösztöndíjat fizessék tizenkét havi egyenlő részletben vagy egy 
összegben. 

17. szakasz
A község polgármestere a bizottság jegyzőkönyve és javaslata alapján 

meghozza a sportösztöndíj odaítélésére a sportoló kiválasztásáról szóló döntést, 
amelyet Zenta község költségvetéséből finanszíroznak, a bizottságtól, a dokumentáció 
átvételétől számított öt napon belül.  
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18. szakasz
A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere tájékoztatja az 

eljárás résztvevőit a lefolytatott nyilvános pályázati eljárás eredményei 
megállapításától számított nyolc napon belül.  

A sportösztöndíj odaítélésére a sportoló kiválasztásáról szóló döntést, amelyet 
Zenta község költségvetéséből finanszíroznak, közzé kell tenni a község hivatalos 
honlapján, valamint Zenta Község Hivatalos Lapjában, a szerződés megkötésétől 
számított legtöbb 14 napon belül.  

19. szakasz
A pályázat résztvevői jogosultak fellebbezést benyújtani Zenta község 

Községi Tanácsának az előző szakasz szerinti aktus megküldésétől számított nyolc 
napon belül.  

20. szakasz
A 18. szakasz szerinti döntés véglegességét követően a község polgármestere 

szerződést köt a sportolóval, illetve annak szülőjével vagy gyámjával Zenta község 
költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítéléséről, amely tartalmazza az ösztöndíjazott 
és az ösztöndíjazó minden jogát, kötelezettségét és felelősségét, legkésőbb 15 napon 
belül.  

21. szakasz
A község polgármestere jogosult beszüntetni az ösztöndíj további kifizetését a  

sportolónak a  bizottság, Zenta  község Sportszövetsége vagy a sportszervezet  
javaslata alapján:   

- ha beszünteti fellépését a sportszervezetben, amely sportösztöndíjra 
javasolta,  

- ha rontja a sportoló, a sportszervezet és a sport tekintélyét,  
- ha az ágazati szövetség megbünteti, vagy  
- ha az iskolában, amelybe jár nincs meg az eredménye vagy 

magaviselete, amelyet a jelen szabályzat irányoz elő.  
A község polgármesterének a döntése a sportolónak az ösztöndíj további 

folyósítását  illetően végleges és végrehajtandó.  

22. szakasz
A jelen szabályzat hatálybalépésével érvényét veszti a sportösztöndíjak 

odaítéléséről szóló 66-20/2012-III-as számú szabályzat, amely megjelent Zenta 
Község Hivatalos Lapjának a 33/12. számában, és a sportösztöndíjak odaítéléséről 
szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló 66-1/2013-III-as szabályzat, 
amely megjelent Zenta Község Hivatalos Lapjának a  2/2013. számában.  

23. szakasz
A jelen szabályzat meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni 

Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány            Ceglédi Rudolf s. k.  
Zenta község  
Zenta község Községi Tanácsa       Zenta község Községi Tanácsának elnöke  
Szám: 66-1/2014-III  
Kelt: 2014. február 06-án  
Z e n t a   

98



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. 
szakaszának 2. bekezdése, valamint Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a 
sport finanszírozása alapjainak és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 11/2012. szám) 16. szakasza alapján, összhangban Zenta 
községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra vonatkozó sportfejlesztési stratégiájával 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.), Zenta község Községi Tanácsa a 2014. 
február 6-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

SZABÁLYZATOT 
ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORTSZERVEZETEK KATEGORIZÁLÁSÁRÓL 

1. szakasz

Zenta községben a sportszervezetek kategorizálásáról szóló szabályzat (a 
továbbiakban: szabályzat) megállapítja a sportszervezetek kategorizálását, amelyek a 
Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél külön cégjegyzékbe kerültek bejegyzésre, és 
akiknek székhelye Zenta község területén van.  

2. szakasz

A kategorizálást azokra a sportszervezetekre kell kidolgozni, amelyek a 
sportrendszerben találhatók, éspedig: a sport olimpiai és nem olimpiai ágazatai, amelyek 
ágazati szövetségeit – melyeknek tagjai kell, hogy legyenek Szerbia Sportszövetségének 
és Olimpiai Bizottságának – felöleli a sportágazatokról szóló szabályzat, amelyek 
jelentősek Szerbia és a sportszövetségek számára, és amelyek által megvalósul az 
általános érdek a sport területén. 

A multisportok nem kategorizálhatók, és ezeket nem irányozza elő a jelen 
szabályzat.  

A kategorizálással felölelt minden sportszervezetnek tagja kell lennie Zenta 
Község Sportszövetségének. 

Azon sportszervezetek, amelyek az előző évben nem vettek részt az ágazati 
szövetségek bajnoki versenyein, nem kategorizálhatók. Ezen klubok csak a Zenta község 
számára jelentős külön programokra pályázhatnak. 

3. szakasz

A kategorizálásra való jogosultság alapján a sportszervezetek jogot szereznek a 
Zenta község költségvetéséből való finanszírozásra, az eszközökből, amelyek a 
rendszeres finanszírozási - dotálási programokra lettek előirányozva, azzal a feltétellel, 
hogy eleget tesznek az előírt ismérveknek. 

A sportszervezetek, ha nem kívánják, nem kötelesek részt venni a 
kategorizálásban, de kötelesek átadni a K-0 űrlapot, a munkatervet és a munkaprogramot. 
A terv és a program fontosságát a bizottság értékeli, és külön programként megadja 
finanszírozási javaslatát.  

A klubok, amelyek nem adják át a K-0 űrlapot, nem finanszírozhatók. 

14.
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4. szakasz

A kategorizálást a sportról szóló törvénnyel és a helyi önkormányzat hatáskörében 
előirányozott határidőkön belül minden évben el kell végezni, ami alapja a pénzeszközök 
sportszervezetenkénti felosztásának. 

5. szakasz

A kategorizálást pontszámokban kell kifejezni. A kategorizálás legmagasabb 
pontszáma egy sportszervezetre vonatkozóan 170 pontot tesz ki. A pontok teljes számát, 
amelyet a sportszervezetek kapnak, el kell osztani a jóváhagyott és tervezett dotációs 
költségvetési eszközökkel és így kapjuk meg egy pont értékét. Egy pont értékét be kell 
szorozni a kapott pontszámmal, és ezek az eszközök lesznek jóváhagyva a sportszervezet 
számára. 

6. szakasz

A kategorizálás alapvető ismérvei és a maximális pontszámok, amelyek Zenta 
községben a sportkluboknak odaítélhetők, az alábbiak: 

0. A következő évi munkaterv és -program nem kerül pontozásra 
1. Ranglistás versenyek 30 pont 
2. Az előző évben elért eredmények 45 pont 
3. A klub versenyzőinek száma 30 pont 
4. Az igénybevett sportszakemberek száma 10 pont 
5. Munkafeltételek 20 pont 
6. A sportok községi kategorizálása 15 pont 
7. A sport státusa nemzeti és nemzetközi téren 10 pont  
8. Hagyomány és a klub fennállásának évei 10 pont 

7. szakasz

A kategorizálás alapvető feltételei: 
Minden sportszervezetnek eleget kell tennie az alapvető pályázati feltételeknek, 

éspedig:  
 meg kell küldenie a nyilvántartásba vételről szóló végzés másolatát,
 meg kell küldenie az ágazati szövetségbeli tagság másolatát,
 meg kell küldenie a képviseletre jogosult személy kiválasztásáról szóló

határozat másolatát,
 meg kell küldenie a folyószámláról és a pénzügyi okiratok aláírására

meghatalmazott személyről szóló végzés másolatát,
 meg kell küldenie a bizonyítékot, miszerint a pályázat során a számlája nincs

zárolva.
Zenta Község Sportszövetsége minden évben megküldi tagjainak jegyzékét a 

kategorizálás kidolgozásában hatáskörrel rendelkező bizottságnak. Aki nem tagja Zenta 
Község Sportszövetségének nem kategorizálható és nem tárgya a jelen szabályzatnak.  
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A község pénzügyi szakszolgálata megküldi a szervezetek jegyzékét, amelyek nem 
igazolták az eszközöket, így ezek a klubok és egyesületek a folyó évben nem jogosultak 
pályázni és nem jogosultak a kategorizálásra. A hatáskörrel rendelkező községi bizottság 
megküldi azon sportszervezetek jegyzékét, amelyek esetében megállapítást nyer, hogy az 
elmúlt évben nagyobb mértékben nem valósították meg a bejelentett munkatervet és –
programot, így ezek a klubok és egyesületek a folyó évben nem jogosultak pályázni és 
nem jogosultak a kategorizálásra. 

8. szakasz

A kategorizálás külön feltételei: 
 A kategorizálás külön feltételei alatt a dokumentáció határidőn belül történő 

átadása értendő, amelyben bizonyítják a pontozáshoz és a folyó évben a kategorizálás 
végső jegyzékének a kidolgozásához szükséges ismérveket. 

Az előző bekezdés alapján a klubok az alábbi dokumentumokat kötelesek 
átadni:  
- a következő évre vonatkozó munkaterv és –program (K-0),  
- a sportszervezet rangjáról szóló jelentés (K-1),  
- az elmúlt idényben elért eredményekről szóló jelentés, (K-2) űrlap,  
- a csapatok számáról szóló jelentés (K-3),  
- az igénybevett sportszakemberek számáról szóló jelentés, (K-4) űrlap.  

Az előírt űrlapok mellett a sportszervezeteknek meg kell küldeniük a bejegyzett 
adatok bizonyítékait, eredményhirdetéseket, a honlapot, amelyen láthatóak a bejegyzett 
adatok, az edzőkkel kötött szerződések és okleveleik másolatát, a versenyzői jegyzékek 
másolatát és a játékosok összesítő regisztrálását, az oklevelek másolatát, amennyiben 
nem tudják megszerezni az eredményhirdetést, és hasonló bizonyítékokat a bizottság 
döntése alapján. 

9. szakasz

A sportklubok kategorizálásában illetékes bizottság a megküldött dokumentáció 
alapján, a kidolgozott ismérvek szerint minden adatot elektronikus úton dolgoz fel.  

A bizottság jogosult kiegészítő dokumentációt kérni megszabott határidőkön 
belül. 

10. szakasz
Minden sportszervezetnek, amely a kategorizálás tárgya volt, az előirányozott 

határidőn belül meg kell kapnia a határozatot és a nevezett klub kategorizálásának 
indokolását, valamint a jogorvoslatot és a hatásköri szerv által hozott rendeletre a 
fellebbezés jogát. 

11. szakasz

A bizottság a döntéseit szótöbbséggel hozza meg és működését a munkájáról 
szóló ügyrenddel szabályozza. 
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A bizottság a sportszervezetek kategorizálásáról szóló rendeletjavaslat 
meghozatala előtt beszerzi Zenta Község Sportszövetségének véleményét, és mint ilyet 
döntéshozatal céljából megküldi a Községi Tanácsnak.  

A sportszervezetek a sportszervezetek kategorizálásában illetékes bizottság 
rendelete ellen az előző bekezdésben említett rendelet kézhezvételétől számított nyolc 
napon belül jogosultak fellebbezést benyújtani Zenta község Községi Tanácsához.  

A Községi Tanácsnak a fellebbezés kapcsán hozott döntése végleges és 
végrehajtandó. 

12. szakasz

A sportszervezet a Községi Tanácsnak a sportszervezetek kategorizálásáról szóló 
végleges és végrehajtandó rendelete alapján köteles 15 napon belül megküldeni a 
szervezet pénzügyi tervét, valamint az ezen eszközök használatának módjáról és üteméről 
szóló határozatot. 

13. szakasz

Az ismérvek kidolgozása és az előírt űrlapok a jelen szabályzat alkotórészei. 
Amennyiben az ismérvek kidolgozása vagy az előírt űrlapok alapján a bizottság nem tud 
döntést hozni a pontozásról, jogosult erről döntést hozni a döntéshozatal külön 
megindokolása mellett. 

14. szakasz

A jelen szabályzat hatályba lépésének napján hatályát veszti Zenta község 
sportszervezeteinek a kategorizálásáról szóló 66-5/2012-III-as számú, Zenta Község 
Hivatalos Lapjának 13/2012-es számában közzétett szabályzat.  

A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napján 
lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta község Községi Tanácsa 
Szám: 66-2/2014-III 
Kelt: 2014. február 6-án 
Z e n t a 

Ceglédi Rudolf s.k., 

Zenta község Községi Tanácsának elnöke 
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0. SZ. ISMÉRV - A 20___ ÉVI MUNKATERV ÉS –PROGRAMM

• Szükséges formanyomtatvány K-0
• Maximális pontszám: nem kerül pontozásra

A pontozás szabályai: Minden sportszervezet megküldi a következő évi 
munkatervét és –programját az előírt formanyomtatványon. A munkatervet és –
programot azon célból kell benyújtani, hogy betekintést lehessen szerezni, hogy milyen 
terjedelemben és milyen céllal szeretné a szervezet a következő évben folytatni a 
munkáját.  

A sportszervezetek rendszeres programra, valamint Zenta község számára jelentős 
sportrendezvényekre és külön programokra pályázhatnak. 

A munkaterv és –program a következő évi pontozás kezdő állapota a munkaterv és 
–program realizálása ismérvnél.
A K-0 formanyomtatvány kinézete 

Célok és feladatok Az 
aktivitásban 
résztvevők 

száma 

A tervezett költségek összege 

1. Rendszeres programok:

2. 
3. 

4. 
5. Külön program

6. A rendezvény
neve:

Célok összesen:     

A munkaterv és –program megvalósításában résztvevők 
száma:   

Összesen tervezett költségek:    

NINCS PONT 
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1. SZ. ISMÉRV – RANGLISTÁS VERSENYEK

• Maximális pontszám: 30
• Szükséges formanyomtatvány: K - 1

A pontozás szabályai: A sportszervezetek csapatsportja esetén táblázatosan 6 szintet kell 
felállítani, az egyéni sport esetében pedig hármat. Amennyiben a csapatsportban csak 
négy versenyszint van, a maximális pontszám 10%-kal csökken, ha három szint van, 
akkor következő 10%-kal stb. Az egyéni sportokban, ha csak két versenyszint van, a 
pontok száma 20%-kal csökken, ha pedig csak egy versenyszint van, a pontok száma a 
maximális pontszám 40%-val csökken. A pontozás összesítésében a legmagasabb 
pontszámot egy bizonyos csapat legjobb eredménye esetében kell alkalmazni. 

Amennyiben a sportszervezetnek van férfi és női csapata, külön kell pontozni a férfi és 
a női csapatot, azzal, hogy a nem szerinti második csapat (amelynek alacsonyabb a 
rangja) 50%-al csökkentve kaphat pontokat a táblázatban és a kidolgozásban feltüntetett 
pontok számához viszonyítva.  
Ha túllépi a maximális pontot az előző bekezdéssel összhangban, a sportszervezetnek ez 
elismerésre kerül és be kell írni a rendeletbe (F+N). 
A PONTOZÁS KIDOLGOZÁSA  

Csapatsportban az alábbi versenyszintek (rangok) léteznek:  
I. Községi liga  
II. Községközi liga (körzeti…)
III. Regionális (tartományi, körzetközi, III. liga…)
IV. II. liga  
V. I. liga  
VI. Legmagasabb rangú nemzeti ligák (szuperliga, A-liga…)

* Megjegyzés: Csapatsportban, ahol nincs szuperliga sem pedig A-liga, legmagasabb
rangként Szerbia I. ligája kerül elismerésre (V. szint). 

Az egyéni sportban a versenyzés alábbi szintjei (rangjai) léteznek:  
I. Városi/községi (községközi) bajnokság  
II. Körzeti / regionális-tartományi bajnokság
III. Országos bajnokság

Pontszámok 
Csapat-
sportok 

Szeniorok Juniorok Kadétok Pionírok
Egyéni 
sportok 

Szeniorok Juniorok Kadétok Pionírok 

VI. szint 30    21 18 15 
V. szint 24 16.5 15 12 

III. szint 30 21 18 14.25 

IV. szint 18 12.6   10.8 9 
III. szint 12     9    7.2 6 

II. szint 18   12.6    10.8 9 

II. szint 9 6.3   5.4   4.5 

I. szint 
6 4.5   3.6 3 

I. szint 9   6.3    5.4 4.5 
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A K–1 formanyomtatvány kinézete 
Csapat-
sportok 

Szeniorok Juniorok Kadétok Pionírok
Egyéni 
sportok 

Szeniorok Juniorok Kadétok Pionírok 

VI. szint
V. szint 

III. szint

IV. szint
III. szint

II. szint

II. szint  
I. szint 

I. szint 

Megjegyzés: A sportszervezetnek pontos adatokat kell feltüntetni, ami elsősorban az egyéni 
versenyekre és sportokra vonatkozik, azaz a verseny nevét, rangját (amennyiben az ágazati 
szövetség elkészítette), hogy van-e kvalifikáció és hasonlókat. Releváns információ hiányában a 
bizottság fenntartja magának a rang önálló meghatározására vonatkozó jogot. 

A sportszervezetnek ___________ okból _______ -os pontszámnöveléssel; ___________ okból 
_______ -os pontszámcsökkentéssel összesen ________ pontja van.  

Megjegyzés külön – nem szabványos rangsorolás esetén:    
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3. SZ. ISMÉRV - AZ ELŐZŐ ÉVBEN ELÉRT EREDMÉNYEK

• Szükséges formanyomtatvány: K - 3
• Maximális pontszám: 45

A pontozás szabályai: Amennyiben a csapatsportnak csak négy versenyszintje van, a 
maximális pontszám 10%-kal csökken, ha három szintje van, akkor következő 10%-kal 
stb. Az egyéni sportokban, ha csak két versenyszint van, a pontok száma 20%-kal 
csökken, és ha csak egy versenyszint van, a pontok száma a maximális pontszám 40%-
val csökken. A pontozás összesítésében a legmagasabb pontszámot egy bizonyos csapat 
legjobb eredménye esetében kell alkalmazni.  

Amennyiben a sportszervezetnek van férfi és női csapata, külön kell pontozni a férfi 
és női csapatot, azzal, hogy a nem szerinti második csapat (amelynek gyengébb az 
eredménye) 50% csökkentést kaphat a táblázatban és a kidolgozásba feltüntetett 
pontszámhoz viszonyítva.  

Ha túllépi a maximális pontot az előző bekezdéssel összhangban, a sportszervezetnek 
ez elismerésre kerül és be kell írni a rendeletbe (F+N).  

A sportszervezet a táblázatos pontozáson kívül még 5 kiegészítő pontot kaphat a 
versenyzőre vagy csapatra, a csapat vagy egyéni eredmény értelmében, ha megnyerték az 
első három helyezést az országos–nemzetközi versenyen és nem voltak tárgyai a táblázat 
és az ismérvek alapján történő pontozásnak. 

CSAPATSPORTOK, pontozási táblázat 

Szeniorok Juniorok /70%/ 
Kadétok 

/60%/ 
Pionírok /50%/ 

Sorsz. 
Csapat-
sportok 

I.
 h

el
ye

zé
s 

I.
 e

lő
dö

nt
ő 

II
.e

lő
dö
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ő

I.
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s 

I.
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dö
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ő 
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lő
dö

nt
ő

I.
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ye

zé
s 

I.
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lő
dö
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ő 
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.e

lő
dö
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ő

I.
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ye

zé
s 

I.
 e

lő
dö

nt
ő 

II
.e

lő
dö

nt
ő

1. VI. 
szint 

45 40 30 36,22 28 21 27 24 18 22,5 20 15 

2. V. szint
40 30 25 28 21 17,5 24 18 15 20 14,98 12,5 

3. IV. 
szint 

30 25 19,96 21 17,5 13,98 18 15 12 15 12,5 9,88 

4. III. 
szint 

25 20 15 17,5 13,98 10,5 15 12 9 12,5 9,88 7,5 

5. II. szint 20 15 10 14,14 10,5 7 12 9 6 10 7,5 5 

6. I. szint 15 10 7 10,5 7 4,9 9 6 4,2 7,5 5 3,5 
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EGYÉNI SPORTOK, pontozási táblázat 

Szeniorok Juniorok /70%/ Kadétok /60%/ Pionírok /50%/ 

s.
sz 
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ni 
sp
ort
ok 

5 
és
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1. 

II
I.
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t

45 40 30 31,5 28 21 27 24 18 22,56 20 15 

2. 

II
.s

zi
nt

30 25 19,96 21 17,5 13,98 18 15 12 15 12,5 10 

3. 

I.
 s

zi
nt

 

20 15 10 14 10,5 7 12 9 6 10 7,5 5 

A K – 3 formanyomtatvány kinézete 

Szeniorok Juniorok /70%/ Kadétok /60%/ Pionírok /50%/

Sorszám 
Csapat-
sportok 

I.
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 I
. e

lő
dö
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ő 
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ő

I.
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. e
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nt
ő 
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1. VI. 
szint 

2. V. szint
3. IV. 

szint 
4. III. 

szint 
5. II. szint 
6. I. szint
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3. Szeniorok
4. Juniorok

/70%/ 
5. Kadétok

/60%/ 
6. Pionírok

/50%/ 

1.
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3. 
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Megjegyzés: A sportszervezetnek pontos adatokat kell feltüntetni, ami elsősorban az 
egyéni versenyekre és sportokra vonatkozik, azaz a verseny nevét, értékelését 
(amennyiben az ágazati szövetség elkészítette), hogy van-e kvalifikáció és hasonlókat. 
Releváns információ hiányában a bizottság fenntartja magának a jogot, miszerint 
önállóan határozza meg a pontok számát. 

A sportszervezetnek ___________ okból _______ -os pontszámnöveléssel; ___________ 
okból _______ -os pontszámcsökkentéssel összesen ________ pontja van. 

Megjegyzés külön – nem szabványos rangsorolás esetén: 
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4. SZ. ISMÉRV - A KLUB VERSENYZŐINEK SZÁMA

• Szükséges formanyomtatvány: K - 4
• Maximális pontszám: 30

A pontozás szabályai: Csak az elmúlt szezon versenyzői kerülnek pontozásra. Versenyző 
alatt azon tag értendő, aki engedéllyel rendelkezik a csapatban az adott évre vonatkozóan, 
illetve aki a ligák vagy bajnokságok jegyzőkönyvei szerint részt vett a versenyen. 

Pontozási táblázat 

Sorszám Versenyzők száma Pontok 

1. 40 versenyző 21-30  

2. 30 versenyző 11-20 

3. 20 versenyző 6-10 

4. 10 versenyző 1-5 

A K – 4 formanyomtatvány kinézete 

 A formanyomtatvány kinézetét a pályázat lefolytatásában illetékes bizottság
dolgozza ki.
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5. SZ. ISMÉRV – AZ IGÉNYBEVETT SPORTSZAKEMBEREK SZÁMA

• Maximális pontszám: 10
• Szükséges formanyomtatvány: K - 5

A pontozás szabályai: A klub által igénybevett, a kért versenyévre vonatkozóan a 
szövetség által engedélyezett edzők kerülnek pontozásra, akik főiskolai vagy egyetemi 
végzetséggel rendelkeznek a sport és a testnevelés területén. 

Pontozási táblázat: 

Sorszám Edzők száma Pontok 

1. 4 és több edző 10
2. 3 edző 8
3. 2 edző 6

4. 1 edző 3

A K – 5 formanyomtatvány kinézete 

Az edző család- és utóneve____________________________ 
1._______________ cím   
2._______________ cím     
3._______________ cím 
Az igénybevett sportszakemberek száma ________ 

Pontok      

Melléklet: a versenyévre vonatkozó hitelesített engedély és az igénybevételről szóló 
szerződés 
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7. SZ. ISMÉRV – MUNKAFELTÉTELEK

• Maximális pontszám: 20
• Szükséges formanyomtatvány: K – 7 (a bizottság a klub nélkül maga tölti ki)

A pontozás szabályai: A valós állapot alapján megállapítást nyer, milyen feltételei vannak 
a létesítmény állapota, a foglalkoztatott dolgozók és az anyagi költségek fizetése stb. 
alapján. Három csoport van, és az alábbiak szerint kerülnek pontozásra: 

20 pont: nem rendelkeznek saját létesítménnyel, házmestert fizetnek, bérleti díjat–lakbért 
fizetnek, nem rendelkeznek dotációval a sportlétesítményre vonatkozóan, nem 
rendelkeznek támogatott edzővel 
15 pont: nincs támogatásuk az edzőre vonatkozóan, részben házmestert, bérleti díjat, 
lakbért és állandó költségeket fizetnek, nem rendelkeznek minden további szükséges 
helyiséggel 
10 pont: a sporttevékenységekhez nem rendelkeznek bizonyos szükséges helyiségekkel, 
részben állandó költségeket, egyéb költségeket, térítményeket fizetnek 
5 pont: van támogatásuk az edzőre vonatkozóan, fizetett állandó költségeik vannak, 
fizetett házmesterrel rendelkeznek, rendelkeznek minden a sporttevékenységhez 
szükséges helyiséggel és teremmel 

Sportszervezet száma Munkafeltételek:   

Megjegyzés:______________ 
________________________ 
________________________ 

Pontozás:  
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8. SZ. ISMÉRV – A SPORTOK KÖZSÉGI KATEGORIZÁLÁSA

• Maximális pontszám: 15
• Szükséges formanyomtatvány: K – 8, a bizottság tölti ki

A pontozás szabályai: a kategorizálás alapján kerül pontozásra, amely a stratégia alapján 
lett kidolgozva, és amely minden második évben változik. Ezt a dokumentumot kell 
alapul venni. Minden sportágazat 4 csoportra oszlik:  

Első csoport: 15  

Második csoport: 11  

Harmadik csoport: 7  

Negyedik csoport: 3 
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9. SZ. ISMÉRV - A SPORT STÁTUSA NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TÉREN

• Maximális pontszám: 10
• Szükséges formanyomtatvány: K9, a bizottság tölti ki

A pontozás szabályai: A sportok, gondolkodó sportok, sportkészségek kategorizálásáról 
szóló szabályzat alapján, amelyet a Szerb Köztársaság Sport- és Ifjúságügyi 
Minisztériuma és Szerbia Sportszövetsége ad ki.  

Első csoport: 10 pont  

Második csoport: 8 pont  

Harmadik csoport: 6 pont  

Negyedik csoport: 4 pont  

Ötödik csoport: 2 pont 
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10. SZ. ISMÉRV- HAGYOMÁNY ÉS A KLUB FENNÁLLÁSÁNAK ÉVEI

• Maximális pontszám: 10
• Szükséges formanyomtatvány: K-10

A pontozás szabályai: A sportszervezetek bejegyzik a szervezet alapításának évét, 
csatolják az ennek bizonyítékául szolgáló dokumentummásolatot, és a táblázat szerint 
lesznek pontozva: 

Sorszám Ismérv
Maximális 
pontszám 

1. Az 50 és több évvel ezelőtt alapított klubok 10 
2. A 25-től 49 éves hagyománnyal rendelkező

klubok
8 

3. Az 5-től 24 éves hagyománnyal rendelkező
klubok

5 

4. A 3-tól 4 éves hagyománnyal rendelkező
klubok

3 

A K–10 formanyomtatvány kinézete 

Sorszám Ismérv
Maximális 
pontszám 

1. Az 50 és több évvel ezelőtt alapított klubok
2. A 25-től 49 éves hagyománnyal rendelkező

klubok
3. Az 5-től 24 éves hagyománnyal rendelkező

klubok
4. A 3-tól 4 éves hagyománnyal rendelkező

klubok
Mellékletek: a klub alapítási évéről szóló bizonyíték 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. 
szakaszának 2. pontja, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport 
finanszírozása alapjainak és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) 16. szakasza alapján, összhangban Zenta 
község 2012-től 2016-ig terjedő sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.) Zenta község Községi Tanácsa a 2014. február 06-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

SZABÁLYZATOT  
A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL   

1. szakasz

A jelen szabályzattal szabályozzuk a Zenta község használati jogában álló 
sportlétesítmények költségeinek finanszírozását, amely létesítményeket a 
sportszervezetek használnak.  

Sportlétesítményekként a jelen szabályzattal az alábbi létesítmények vannak 
felölelve:  

Sorsz. Sportlétesítmény Cím Használó Költségek 
1. ASZTALITENISZ-TEREM Boško Jugović u. 

24. sz., Zenta
Zenta Asztalitenisz 
Klubja  

villanyáram-két 
számláló kommunális 
költségek két
szolgáltatás-számla, 
távfűtés  

2. PARTIZÁN
TORNATEREM

Boško Jugović u. 
23. sz., Zenta

Zenta Kézilabdaklub  villanyáram, 
kommunális költségek, 
gázfűtés 

3. VÁROSI STADION Népkert sz.n., Zenta Zenta Atlétika Klub villanyáram 
4. VÁROSI STADION Népkert sz.n., Zenta Zenta Labdarúgó Klub. 

Megjegyzés: fizet az 
épület – emelet bérlője 
külön megállapodás 
alapján 

gázfűtés, kommunális 
költségek 

5. TENISZ TEREM Petőfi Sándor 54. 
Zenta   

Zenta-1903 Tenisz Klub villanyáram  

6. MEDENCÉK Népkert sz.n., Zenta Zenta Úszó Klub villanyáram  
7. MEDENCÉK Népkert sz.n., Zenta Zenta Vízipóló Klub villanyáram 
8. TENISZPÁLYÁK Népkert sz.n., Zenta Zenta-1903 Tenisz Klub  villanyáram, 

kommunális költségek 
9. TEKEPÁLYA Népkert sz.n., Zenta Zenta Teke Klub  villanyáram, távfűtés 
10. LABDARÚGÓ PÁLYA József Attila  sz.n., 

Tornyos  
Radnički Labdarúgó Klub villanyáram 

11. SAKKTEREM Adai  u.  7., Zenta  Zenta Sakk Klub távfűtés  
12. BIRKÓZÓ TEREM Adai  u. 7., Zenta   Zenta Birkózó Klub távfűtés 

13. HARCMŰVÉSZETI
TEREM

Fő tér 1., Zenta   Zenta Budo Klub   kommunális költségek  

14. TISZAVIRÁG
ÚSZÓLÉTESÍTMÉNY

Tiszavirág sétány 
sz. n.  

Tiszavirág Kajak és 
Szabadidő Klub  

villanyáram, 
kommunális költségek, 
az úszólétesítmény 
nyilvántartásba 
vételének költségei  

15.
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2. szakasz

A költségeken az állandó és egyéb költségek értendők.  Az állandó költségek a 
következők: fűtés, villanyáram és kommunális költségek.  Egyéb költségek a 
létesítmény adaptálása és biztosítása.  

3. szakasz

Az állandó költségeket Zenta község fizeti, a Zenta község költségvetésében 
előirányozott összegig, amely nem lehet  magasabb a testnevelés és a sport 
finanszírozására szánt  teljes eszközök 16%-ánál.  

Az előirányozott összeg a jelen szabályzat 1. szakaszának táblázatos 
áttekintése szerinti használókra és költségekre vonatkozik.  

A sportlétesítmények költségeit, amelyek a jelen szabályzattal nem lettek 
besorolva,  a  község  külön aktusokkal és döntésekkel szabályozza.  

Az egyéb költségeket Zenta község vagy a sportszervezet fizeti, adaptálás és 
renoválás esetén  Zenta község előzetes jóváhagyása alapján.  
         A költségvetési kereten felüli állandó és egyéb költségeket, összhangban a 
sportlétesítmény bérletéről szóló szerződéssel a sportszervezet viseli.  

4. szakasz

A sportszervezetek, a sportlétesítmények használói kötelesek törvényes 
határidőn belül  kidolgozni  az éves pénzügyi tervüket, valamint  az előző évre 
vonatkozóan a létesítmény minden  költségéről szóló jelentést és azokat megküldeni 
a Községi Tanácsnak.  Az éves pénzügyi terv mellett meg  kell küldeni az eszközök 
jóváhagyására vonatkozó kérelmet (havi, negyedéves) a következő évre  vonatkozóan.  

5. szakasz

Zenta község Sportszövetségének szakszolgálata kidolgozza  a  pénzügyi terv 
és a  költségvetési eszközök felosztásának javaslatát a  folyó évre vonatkozóan, 
egyenként minden  sportszervezetre.  

6. szakasz

A sportszervezetek pénzügyi terveinek a jóváhagyásáról és a folyó évben az 
eszközök felosztásáról szóló döntést a Községi Tanács hozza meg,  az eszközök 
jóváhagyásában illetékes bizottság javaslatára.  

A Községi Tanács döntése az eszközök felosztásáról az állandó és egyéb 
költségek finanszírozására végleges. 

7. szakasz

A létesítmények biztosítási költségeit Zenta község viseli, a létesítmény 
használójának azon kötelezettsége mellett, hogy minden kárt vagy szükséges 
adaptációt, szanálást,  a  megállapított procedúra szerint bejelentsen a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal  hatásköri osztályainak.  
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8. szakasz

Megbízzuk Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának általános 
közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályát, hogy a  jelen szabályzat 
hatálybalépésének napjától számított 30 napon belül dolgozza  ki  a 
sportszervezeteknek a  létesítmény bérbeadásáról szóló szerződést,  amelyben 
megállapítja a bérbeadó – Zenta község és  a  bérlő – a sportszervezetek jogait, 
kötelezettségeit és felelősségét, összhangban a jelen szabályzattal.  

9. szakasz

A jelen szabályzat hatályba lépésével érvényét veszti a sportlétesítmények 
finanszírozásának módjáról szóló 66-4/2012-III-as számú szabályzat, amely megjelent 
Zenta Község Hivatalos Lapjának a  33/2012. számában.  

10. szakasz

A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől 
számított nyolcadik napon lép hatályba.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány             Ceglédi Rudolf s. k.  
Zenta község  
Zenta község Községi Tanácsa        Zenta község Községi Tanácsának elnöke  
Szám: 66-3/2014-III  
Kelt: 2014. február 06-án  
Z e n t a   
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. 
szakaszának 2. pontja, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport 
finanszírozása alapjainak és mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) 16. szakasza alapján, összhangban Zenta 
község 2012-től 2016-ig terjedő sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.) Zenta község Községi Tanácsa a 2014. február 06-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

SZABÁLYZATOT  
A SPORTSZERVEZETEK KÖLTSÉGEI TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK 

MÓDJÁRÓL  

1. szakasz
A jelen szabályzattal megállapítjuk a sportszervezetek költségei 

társfinanszírozásának a  kérdéseit.  

2. szakasz
A sportszervezetek társfinanszírozása felöleli a sportszervezetek dotálását, 

amelyet  a sportklubok kategorizálásáról szóló szabályzat alapján készítenek el, 
amely  teljes  összege nem lehet  magasabb a Zenta község folyó évi költségvetéséről 
szóló rendelettel  előirányozott eszközök 44%-ánál.  

3. szakasz
A kategorizálást minden  évben el kell végezni,  a sportról szóló törvénnyel és 

a helyi önkormányzat hatáskörével előirányozott határidőkön belül, amely alapja  a 
sportszervezeteknek a  pénzeszközök felosztásának.  
      A sportszervezeteket társfinanszírozni lehet rendszeres és különleges 
programokra, az előirányozott feltételek mellett, ha átadták és jóváhagyták az előző 
évi program megvalósításáról szóló jelentést, és igazoltak minden kapott pénzeszközt, 
amiről egy külön községi bizottság dönt, amelynek az összetételében kell, hogy 
legyenek sportszakemberek,  Zenta község Sportszövetségének  a  javaslatára, és a 
Községi Közigazgatási Hivatal pénzügyi és költségvetési területének  szakembere.  

4. szakasz
A sportszervezetek elvégzett kategorizálását követően, minden 

sportszervezetnek, a  kategorizálásban  megállapított ismérvek alapján,  jár az összes 
kategorizált sportszervezetek bizonyos számú pontszáma.  

5. szakasz
A kapott pontok teljes számát el kell osztani a sportszervezeteknek szánt teljes 

összeggel, és így kapjuk meg egy pont értékét.  A sportszervezetek pontszámát meg 
kell szorozni egy pont értékével, és ezzel megállapítjuk az eszközök összegét, 
amellyel a sportszervezet a folyó évben rendelkezik.  

6. szakasz
A dotáció keretében kiválasztjuk az eszközöket, amelyek nem tárgyai a 

kategorizálásnak, amelyet az edzők keresetéről, az edzők útiköltségeiről szóló külön 
rendelettel,  a  sportrendezvényekről szóló rendelettel és  a sportszervezet nem 
kategorizált külön programjai jóváhagyásáról  szóló  rendelettel  szabályozunk.  

16.
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7. szakasz
A hatásköri községi bizottság minden évben megállapítja a sportszervezetek 

jegyzékét és az edzők neveit, akik céleszközöket kapnak az edzők keresetére és 
útiköltségeire a dotációból, Zenta község Sportszövetsége előzetes véleményének 
beszerzését követően, legkésőbb a folyó év december 31-éig.  
 Az edzők fizetése és keresete összegének a mértékét Zenta község 
Sportszövetségének a szakszolgálata és a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
javasolják, a döntést pedig a hatásköri községi bizottság hozza meg.  

A dotáció fennmaradt összegét osztjuk pontonként a kategorizált 
sportszervezeteknek és rendes programként definiáljuk.  

8. szakasz
A sportszervezetek, amelyek a 2011. évben vettek át edzőt határozatlan 

időtartamra, valamint a sportszervezetek, akik jogosultságot szereztek az edzők 
keresetének és fizetésének a dotálására, mindaddig kapják azt, amíg az a sportág - 
klub nem megy át a községi sportágak – klubok kategorizálásának alacsonyabb 
rangjába, amelyet minden két évben dolgoznak ki, kezdve a 2012-től a 2016. évig 
terjedő sportfejlesztési stratégia elfogadásától.  

A jelen szakasz 1. bekezdését nem kell alkalmazni az edzőkre és klubokra két 
évig, az edzők szubvenciójának megszerzésétől kezdődően, amennyiben az edző 
ellátja minden kötelezettségét.  

Ha a bizottság szabálytalanságokat állapít meg az edző munkájában, amit 
külön aktusban definiál, javasolhatja az edzőnek és a klubnak a szubvenció 
kifizetésének megszakítását és a sorrendben következőnek való odaítélését. 

9. szakasz
A sportszervezet a Községi Tanácsnak a végleges és végrehajtandó, a 

sportszervezet kategorizálásáról szóló döntése valamint a keresetekről, 
útiköltségekről,sportrendezvényekről, külön programokról a döntés alapján köteles 15 
napon belül megküldeni  a szervezet  pénzügyi tervét,  valamint  ezen eszközök 
használatának módjáról és  üteméről szóló döntést.  

10. szakasz
A jelen szabályzat hatálybalépésének napjával érvényét veszti a 

sportszervezetek finanszírozásának módjáról szóló 66-7/2012-III-as számú, 
szabályzat, amely közzé lett téve Zenta Község Hivatalos Lapjának a 33/12. 
számában.  

11. szakasz
A jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől 

számított nyolcadik napon lép hatályba.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány   Ceglédi Rudolf s. k.  
Zenta község  
Zenta község Községi Tanácsa  Zenta község Községi Tanácsának elnöke  
Szám: 66-4/2014-III  
Kelt: 2014. február 06-án  
Z e n t a   
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