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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
szám) 20. és 32. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 11. szakasza és 46. szakaszának 7. pontja, valamint a Zenta község nyilvános 
elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 7/2009., 9/2009., 12/2009. és 12/2013. szám) 26. szakasza alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete Zenta község polgármesterének javaslatára a 2014. szeptember 08-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉGI 2014. ÉVI DÍSZPOLGÁRI CÍM 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

I 
A Zentai Községi Képviselő-testület a Zenta község díszpolgára címet a 2014-as 

évben: 
- Gyetvai Lajos nyugalmazott közgazdásznak,  Zenta Község Népbizottsága 

elnökének és Zenta község képviselő-testülete elnökének  adományozza. 

II 
A díszpolgár részére a plakett a Zentai Községi Képviselő-testület Zenta község 

ünnepe alkalmából megtartott díszülésén kerül átadásra. 

III 
Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 17-3/2014-I 
Kelt: 2014. szeptember 8-án   
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testületének elnöke 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
szám) 20. és 32. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 11. szakasza és 46. szakaszának 7. pontja, valamint a Zenta község nyilvános 
elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 7/2009., 9/2009., 12/2009. és 13/2013. szám) 26. szakasza alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete Zenta község polgármesterének javaslatára a 2014. szeptember 08-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTA KÖZSÉG MECÉNÁSA CÍM 

ADOMÁNYOZÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Zenta Község mecénása címet adományozzuk a Cukorgyár Rt. – Hőerőtelep Zenta, 
vállalatának, amelyik jelentős mértékben hozzájárult Zenta község fejlődéséhez. 

2. szakasz

Zenta község új mecénásainak a nyilvános elismerést Zenta Község Képviselő-
testületének a község napjáról való megemlékezés és ünnepség alkalmából tartott díszülésén 
kell átadni. 

3. szakasz 

Ezt a határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány Sirková Anikó s.k. 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete Zentai Községi Képviselő-testületének elnöke 
Szám: 17-4/2014-I 
Kelt: 2014. szeptember 08-án 
Z e n t a  
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Az utakon a közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 
101/2011., 32/2013 – AB és 55/2014. 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, 8/2014. sz.) XI. szakasza alapján a Községi Tanács a 2014. 06. 17-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T   
A 2014. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 

ELŐMOZDÍTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK 
PROGRAMJÁT  

I.  

A jelen programmal tervezzük a 2014. 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., 
32/2013 – AB és 55/2014 sz.) 17. szakasza 2. bekezdésének 2. pontjával 30% mértékig, 20.750.000,00 
dinár  teljes  összegben, éspedig:   

- villanyrendőrök karbantartása     480.000,00 dinár 
- utak karbantartása  4.000.000,00 dinár 
- a vertikális jelzések karbantartása  2.000.000,00 dinár 
- a horizontális jelzések festése   2.000.000,00 dinár 
- a helyi utak téli karbantartása  5.000.000,00 dinár 
- aprókockás ösvények kiépítése és rekonstrukciója     210.000,00 dinár   
- a járdák kiépítése és szanálása  1.660.000,00 dinár 

- közlekedési szabálysértésért a pénzbírságokból származó bevételek  3.000.000,00 dinár  
   -    a községnek  adott ajándékokból származó bevétel  2.400.000,00 dinár 

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.
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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   480.000,00 dinár   

Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:

 a villanyrendőrök folyó karbantartása és kisebb
beavatkozások Zenta község területén   480.000,00 dinár  

2. UTAK KARBANTARTÁSA 4.000.000,00 dinár 

Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:

 az úttestek karbantartása Zenta község területén 4.000.000,00 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 

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 5.000.000,00 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 5.000.000,00 dinár 

6. APRÓKOCKÁS ÖSVÉNYEK KIÉPÍTÉSE ÉS REKONSTRUKCIÓJA    210.000,00 dinár  

Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:

 Zenta község területén az aprókockás ösvények kiépítése és rekonstrukciója 210.000,00 dinár

7. JÁRDÁK KIÉPÍTÉSE ÉS SZANÁLÁSA 1.660.000,00 dinár  

Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:

 Zenta község területén a járdák kiépítése és szanálása 1.660.000,00 dinár  
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8. PÉNZBIRSÁGOKBÓL EREDŐ ESZKÖZÖK 3.000.000,00 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      340.832.52 dinár  
 A Szerencsésen az iskolába – szerencsésen a közlekedésben

nevű akció megszervezése      200.000,00 dinár  
 a közlekedési gyakorlópályák és kabinetek felszerelése    198.239,68 dinár  
 megelőző-promóciós aktivitások a közlekedésbiztonság terén    200.000,00 dinár 
 a Mit tudsz a közlekedésről című iskolai és községi

verseny megszervezése és lefolytatása    250.000,00 dinár 
 a község területén a közlekedési utak szanálása 1.810.927,80 dinár 

9. A KÖZSÉGNEK ADOTT AJÁNDÉKOKBÓL SZÁRMAZÓ ESZKÖZÖK

Tervben van a program megvalósítása, amely az alábbiakra vonatkozik:
 a Mit tudsz a közlekedésről című verseny megszervezése

és  lefolytatása 2.400.000,00 dinár 

IV.   

A jelen program 8. 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 program megvalósítását és az egyes programok végrehajtása feletti felügyeletet Zenta Községi 
Közigazgatási Hivatalának a közlekedési teendőkben hatáskörrel rendelkező szerve végzi.  

VII.  

A jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

KÖZSÉGI TANÁCS  Ceglédi Rudolf s. k.  
Szám: 344-21/2014-III     a Községi Tanács elnöke   
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A vízügyi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 30/10. szám) 45. szakaszának 2. és 3. 
bekezdése, a rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09. 
szám) 84. szakaszának 3. bekezdése, a 2012 és 2018 közötti időszakra vonatkozó 
általános árvízvédelmi terv megállapításáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 
23/2012. szám) 2. és 3. bekezdése, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 1. bekezdésének 22. pontja és 78. szakaszának 11. 
pontja alapján Zenta község Községi Tanácsa a 2014. augusztus 19-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

I 
Zenta község területén a 2014. évre vonatkozó operatív árvíz- és belvízvédelmi terv, és a 
vízfolyások jégvédelmi tervének elfogadásáról. 

II 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta község Községi Tanácsa 
Szám: 217-10-2/2014-III 
Kelt: 2014. augusztus 19-én 
Z e n t a 

Ceglédi Rudolf s.k., 

Zenta község Községi Tanácsának elnöke 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
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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