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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012. szám) 50. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése, a gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 36/2011. és 99/2011. szám) 200. szakasza 1. bekezdésének 26. 
pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2014. október 03-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A SZILÁRD KOMMUNÁLIS HULLADÉK IGAZGATÁSÁT ELLÁTÓ 

SZABADKAI REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2014. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 
A képviselő-testület jóváhagyja a szilárd kommunális hulladék igazgatását ellátó 
Szabadkai Regionális Hulladéktároló Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzletviteli 
programjának módosítását, melyet a Szabadkai Regionális Hulladéktároló Kft. 
közgyűlése a 2014. július 1-jén tartott ülésén hozott meg és a VIII/2014-16. számú 
határozattal fogadott el. 

II. 
Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 501-35/2014-I 
Kelt: 2014. október 03. 
Z e n t a 

Širková Anikó s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 119/2012) 50. szakasza, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. október 03-án tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJA PÉNZÜGYI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

1. 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási 
Közvállalat 2014. évi üzletviteli programjа Pénzügyi tervének módosítását és kiegészítését. 

2. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány               Širková Anikó s. k. 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete       Zenta Község Képviselő-testületének elnöke 
Szám: 023-17/2014-I  
Kelt: 2014. október 03. 
Zenta 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
20. szakaszának 26. pontja, az állatjóléti törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009.
szám) 66. szakasza, a szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
65/2013. szám) 4. szakasza és 39. szakaszának 1. és 2. bekezdése, Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja, és a 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
32/2012. szám) 55. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. október 
03.-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

RENDELETET 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KUTYÁK ÉS MACSKÁK TARTÁSÁNAK 

FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL  

1. ÁLATALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

Jelen rendelet előírja Zenta község területén a kutyák és macskák tartásának feltételeit és 
módját, azok tartóinak jogait, kötelezettségeit és felelősségét ezen állatok jóléte 
érdekében, a bántalmazástól való védelmet, a kóbor kutyák befogását és elhelyezését, 
tilalmakat, szabálysértéseket és szabálysértési bírságokat, valamint a jelen rendelet 
végrehajtásának felügyeletére illetékes szervet. 

2. szakasz

Zenta község területén kutyák és macskák házi kedvencként oly módon tarthatók, mely 
megakadályozza az állatok fertőző betegségeinek kialakulását, védi a polgárok 
egészségét, valamint biztosítja az állatok védelmét és jólétét. 

3. szakasz

A kóbor kutyák és macskák populációjának ellenőrzése és csökkentése a Zenta község 
területén az elhagyott kutyák és macskák populációjának ellenőrzésére és csökkentésére 
vonatkozó külön program szerint történik. 

4. szakasz

Az állat tulajdonosa természetes vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki jogosult az 
állat őrzésére, tartására, szállítására, használatára és eladására, aki felelős az állat életéért, 
egészsége védelméért és jólétéért, illetve aki megfelel az állattartás feltételeinek a 
törvénnyel és a jelen rendelettel összhangban. 
Az állat tartója természetes vagy jogi személy, illetve vállalkozó, aki jogosult az állat 
őrzésére, tartására, tenyésztésére, szaporítására, szállítására és használatára, valamint az 
állat tulajdonosának írásos jóváhagyása alapján annak eladására, aki felelős az állat 
életéért, egészsége védelméért és jólétéért, illetve aki megfelel az állattartás feltételeinek 
a törvénnyel és a jelen rendelettel összhangban. 
Az állat tulajdonosa, illetve tartója nem lehet 18 évesnél fiatalabb személy. 
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Amennyiben a jelen szakasz 3. bekezdésben említett személy állatot birtokol, az állat 
tulajdonosának, illetve tartójának a személy szülője, illetve gyámja tekintendő. 

5. szakasz

A kutya és macska tulajdonosa, illetve tartója köteles az állatot oly módon tartani, amely 
nem veszélyezteti annak jólétét, biztosítani számára megfelelő szállást, szükséges 
gondozást, helyes táplálkozást, megfelelő higiéniai – egészségügyi feltételeket a 
helyiségben, amelyben az tartózkodik, valamint egészségügyi ellátást az állatjóléti 
törvénnyel összhangban. 
Az állat tulajdonosa, illetve tartója minden szükséges intézkedést köteles foganatosítani 
annak érdekében, hogy az állatot ne érje felesleges fájdalom, szenvedés, félelem és 
stressz, illetve sérülés, valamint, hogy a tartása ne veszélyeztessen más embereket és a 
környezetet. 

2. A KÖRNYEZETRE POTENCIÁLISAN VESZÉLYES KUTYÁK TARTÁSA

6. szakasz

Környezetre potenciálisan veszélyes kutyának számít, amely: nyilvánvaló ok nélkül 
embert vagy másik kutyát támadott meg és testi sérüléseket vagy halált okozott neki; 
kutyaviadalra lett tenyésztve vagy kiképezve, illetve másik kutyával szervezett 
kutyaviadalon vett részt; a vagyon vagy testőrzésre szánt kutya; a pitbull terrier vagy e 
fajta keveréke, amely nem ellenőrzött tenyésztésből származik; a bullterrier, stafford 
terrier, amerikai stafford terrier és mini bullterrier, valamint e fajták keverékei. 

7. szakasz

Környezetre potenciálisan veszélyes kutyát csak büntetlen nagykorú személy tarthat, aki 
ellen nem indult eljárás élet és testi épség, vagyon, illetve közrend ellen irányuló 
büntetendő cselekmény, valamint kábítószerrel való visszaélés, állatok megölése és 
bántalmazása vagy más, az állatok jólétével kapcsolatos, illetve más erőszakos 
büntetendő cselekmény miatt, azzal a feltétellel, hogy rendelkezik a kutya szocializációs 
képzését igazoló tanúsítvánnyal. 
A kutyának, amely a szocializáció fokának ellenőrzése folyamán nem ér el kielégítő 
osztályzatot, illetve, ha továbbra is veszélyt jelent, az állatjóléti törvénnyel összhangban 
kioltják az életét. 

8. szakasz

A környezetre potenciálisan veszélyes kutya nem tartható társasházi építmények 
lakásában és többcsaládos lakhatást szolgáló létesítmények közös udvarában, nem 
vezethető nyilvános létesítményekbe és nem vezethető, illetve engedhető szabadon a 
jelen rendelet 19. szakasza szerinti közterületeken. 
A környezetre potenciálisan veszélyes kutya nem tartható láncon, csak olyan elkerített 
területen, amely kialakítása lehetetlenné teszi, hogy megszökjön. 
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Az elkerített területet a tulajdonosnak kulcsra zárva kell tartania, a bejáratára pedig ki kell 
tűzni a „Veszélyes kutya” feliratú figyelmeztetést. 

9. szakasz

A környezetre potenciálisan veszélyes kutya közterületre csak a sikeres szocializációs 
képzés után vezethető. 
A kivezetés csak nagykorú személy által, rövid pórázon és szájkosárral végezhető. 
A kivezetés folyamán a kutyának a tulajdonosa állandó közvetlen felügyelete alatt kell 
állnia. 
A kutya, amely emberre vagy másik kutyára való támadás, kutyaviadalra való kiképzés, 
illetve másik kutyával szervezett kutyaviadalon való részvétel miatt, mint „Veszélyes 
kutya” lett osztályozva, nem vezethető közterületre. 

10. szakasz

A környezetre potenciálisan veszélyes kutya tulajdonosa egyéb kötelezettségekkel is 
rendelkezik, éspedig: 
- köteles a környezetre potenciálisan veszélyes kutya tartását az állatorvosi állomásnak 

vagy rendelőnek bejelenteni, 
- meghatározott esetekben köteles a kutyát ivartalanítani. 

3. KUTYÁK ÉS MACSKÁK TARTÁSA

3.1. Az állatok száma és a létesítmények, amelyekben tarthatók 

11. szakasz

Az egyéni családi lakhatást szolgáló létesítmények és az üzleti létesítmények udvarában 
legfeljebb két kutya és két macska tartható. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett állat kölyke legfeljebb 4 hónapos koráig tartható 
az udvarban. 

12. szakasz

A társasházi építmény lakásában legfeljebb egy kutya és egy macska tartható. 
A jelen szakasz 1. bekezdése értelmében a lakásban csak a kutya tartója összes 
szomszédjának a házitanács elnöke által hitelesített írásos beleegyezése beszerzését 
követően tartható kutya és macska. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett állat kölyke legfeljebb 3 hónapos koráig tartható 
a lakásban. 
A társasházi építmények közös helyiségeiben (hall, lépcsőház, padlás, pince stb.), az 
erkélyeken, teraszokon stb. tilos a kutyák és macskák tartása. 
Tilos a kutyák és a macskák bevezetése a felvonókba, kivéve, ha ezeket velük 
egyidejűleg nem használják a lakók vagy más személyek. 
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A társasházi építmények felvonóinak, lépcsőházának és folyosóinak használatakor a 
kutyának pórázra kötve kell lennie, a tulajdonosának, illetve tartójának állandó 
felügyelete alatt. 
A következő fajkutyák: német juhászkutya, belga juhászkutya (minden fajtája), 
rottweiller, dobermann, német boxer (mindkét fajtája), nagy schnauzer (mindkét fajtája), 
fekete terrier, argentin dog, bullmasztiff, masztiff, nápolyi masztiff, pirreneusi masztiff, 
sárhegyi juhászkutya, kaukázusi juhászkutya, erdélyi kopó, amerikai stafford terrier, 
bullterrier (normálméretű), stafford bullterrier, valamint a felsorolt kutyák egyikével vagy 
több kutya keresztezésével keletkezett kutyák nem tarthatók a jelen szakasz 1. 
bekezdésében említett létesítményekben. 

13. szakasz

A többcsaládos lakhatást szolgáló létesítmények közös udvarában egy kutya tartható, ha 
ebbe a közös udvar összes tulajdonosa, illetve használója írásban beleegyezett. 

A többcsaládos lakhatást szolgáló létesítmények közös helyiségeiben (hall, lépcsőház, 
padlás, pince stb.) kutyák és macskák nem tarthatók. 

14. szakasz

A tanyákon legfeljebb öt kutya tartható. 

A kutyák a tanyán: 
- láncra kötve, 
- hosszabbított pórázon 
- az elkerített tanyákon pedig szabadon tarthatók. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében említett állat kölyke legfeljebb 4 hónapos koráig tartható 
az udvarban. 

15. szakasz

Az egyéni családi lakhatást szolgáló létesítmények udvarában és a közös udvarban a 
kutyák megfelelő kutyaházzal rendelkező elkerített területen, vagy láncra kötve, vagy 
hosszabbított pórázon megfelelő kutyaházzal tarthatók (kivéve a kutyakölykök négy 
hónapos korukig). 

Az elkerített területnek, illetve a kutyák mozgására szolgáló területnek legkevesebb 5 
méter távolságra kell lennie a szomszédos telken álló legközelebbi lakóépülettől, illetve 
üzleti létesítménytől. 
A lánc nem lehet rövidebb kettő, sem pedig hosszabb három méternél. 

Az állatok tartását szolgáló területet rendszeresen karban kell tartani és takarítani, 
valamint időszakosan fertőtleníteni. 
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16. szakasz

A kutyatulajdonos vagy –tartó köteles a bejárati ajtóra, illetve kapura látható helyen 
kitűzni az „Óvakodj a kutyától” feliratot. 

3.2. Közterületre való kivezetés 

17. szakasz

Közterületre csak a veszettség ellen beoltott és az állategészségügyi törvénnyel 
összhangban tartósan megjelölt kutyák vezethetők ki. 
Az állat tulajdonosa, illetve tartója a kutya közterületre történő kivezetésekor a kutyát 
legfeljebb 2 m hosszú pórázon vezetheti. 
A következő fajkutyák: német juhászkutya, belga juhászkutya (minden fajtája), 
rottweiller, dobermann, német boxer (mindkét fajtája), nagy schnauzer (mindkét fajtája), 
fekete terrier, argentin dog, bullmasztiff, masztiff, nápolyi masztiff, pirreneusi masztiff, 
sárhegyi juhászkutya, kaukázusi juhászkutya, erdélyi kopó, valamint más nagy és 
középtermetű kutyák, továbbá a felsorolt kutyák egyikével vagy több kutya 
keresztezésével keletkezett 5 hónaposnál idősebb kutyák legfeljebb 1 m hosszú pórázon, 
szájkosárral vezethetők ki. 
A kistermetű vagy az 5 hónaposnál fiatalabb kutyakölykök szájkosár nélkül is 
kivezethetők. 
A vakvezető és gyengén látó személyeket vezető kutyák, vadászat idején a vadászebek, 
rendőrségi akció, elveszett személy kutatása közben stb. a hivatali kutyák, és jószágőrzés 
közben a juhászkutyák szájkosár nélkül kivezethetők és szabadon mozoghatnak a 
kutyatulajdonos vagy –tartó felügyelete alatt. 
A kutyát közterületre kivezető kutyatulajdonos, illetve –tartó teljes felelősséget visel 
annak viselkedéséért. 

18. szakasz

A 18 évesnél fiatalabb személyek csak felnőtt személy kíséretében vezethetnek ki kutyát. 

19. szakasz

A kutyák pórázon és szájkosárral kivezethetők és mozoghatnak, szabadon pedig az arra 
kijelölt és láthatóan megjelölt közterületeken szájkosárral engedhetők. 

Tilos a kutyák kivezetése a virágoskertként elrendezett nyilvános zöldterületekre, 
játszóterekre, sportpályákra, fürdőhelyekre és temetőkbe. 

A Községi Közigazgatási Hivatal illetékes szerve meghatározza és láthatóan megjelöli a 
parkokban az ösvényeket és felületeket, illetve egyéb közterületeket, amelyekre a kutyák 
kivezethetők és amelyeken mozoghatnak, a jelen szakasz 1. bekezdése értelmében. 

817



20. szakasz

Amennyiben a kivezetése és mozgása közben a kutya beszennyezi a közterületet, a kutya 
tulajdonosa, illetve tartója köteles azt késedelem nélkül eltakarítani. 
Amennyiben a lakásból való kivezetése közben a kutya vagy a macska beszennyezi a 
lépcsőházat, más közös helyiséget vagy a közös udvart, az állat tulajdonosa, illetve tartója 
köteles a beszennyezett felületet késedelem nélkül megtisztítani és lemosni, illetve 
szükség szerint fertőtleníteni. 
A kutya vagy a macska kivezetésekor annak tulajdonosa, illetve tartója köteles magánál 
PVC zacskókat tartani az állat ürülékének. 

3.3. Az egészségről való gondoskodás 

21. szakasz

Az állatok tulajdonosai, illetve tartói kötelesek az állat egészségéről gondot viselni és 
állategészségügyi, illetve biológiai védelmi intézkedéseket foganatosítani. 
A kutyatulajdonos, illetve –tartó köteles a kutyát a kutyák megjelöléséről és 
bejegyzéséről szóló külön előírásokkal összhangban megjelölni és bejegyezni. 
A három hónaposnál idősebb kutyák és macskák védőoltása és féregtelenítése évente egy 
alkalommal kötelező. 
A kutya kivezetésekor annak tulajdonosa vagy tartója köteles magánál tartani a kutya 
megjelöléséről és védőoltásáról szóló tanúsítványt. 

22. szakasz

Ha felmerül a gyanú, hogy a kutya vagy a macska valamilyen fertőző betegségben 
szenved, a tulajdonos vagy tartó köteles: 
1. ezt jelenteni az állatorvosnak vagy az állategészségügyi felügyelőnek,
2. meggátolni a más személyekkel való érintkezést az állatorvos vagy az

állategészségügyi felügyelő megérkezéséig,
3. a kutyát vagy a macskát – amelyről gyanítja, hogy megbetegedett – elszigetelni.

23. szakasz

Ha a kutya vagy a macska sérülést okoz valakinek, az állattulajdonos vagy –tartó köteles 
erről azonnal tájékoztatni az állategészségügyi felügyelőség teendőire illetékes szervet és 
ezen szerv meghagyása alapján az állatot vizsgálatra vinni. 
A vizsgálat költségeit a jelen szakasz 1. bekezdésében említett állat tulajdonosa vagy 
tartója viseli. 

4. ÁLLATTENYÉSZETEK

24. szakasz

A kutya- vagy macskatenyészetek a kutyák vagy macskák kereskedelmi céllal való 
szaporítására szolgáló létesítmények. 
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Állattenyésztésnek azon létesítmény számít, amelyben eladásra történő tenyésztés 
céljából kettő vagy több nőstény kutyát vagy macskát tartanak. 
A kutyák és macskák kiállításokon és egyéb rendezvényeken való részvétel céljából 
történő tenyésztése, valamint a kutyák és macskák hobbi célú tartása és tenyésztése Zenta 
község egész területén végezhető, azzal a feltétellel, hogy kitöltöttek az állattenyészetek 
által kitöltendő feltételekről szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közönye, 14/2014. 
szám) előirányozott feltételek, és ha ezt jóváhagyta a Kinológiai vagy a Felinológiai 
Szövetség Zenta község területén. 

25. szakasz

Az állatok olyan létesítményekben tarthatók, tenyészthetők, és helyezhetők forgalomba 
termelési céllal, amelyek megfelelnek az állatjóléti feltételeknek, az állatoknak szükséges 
hely, helyiségek és felszerelés tekintetében, a törvénnyel összhangban. 
A kutya- és macskatenyészetek ki kell, hogy töltsék az állattenyészetek által kitöltendő 
feltételekről szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közönye, 14/2014. szám) 
előirányozott feltételeket. 
A jelen szakasz 1. bekezdésében említett létesítmények be kell, hogy legyenek jegyezve 
az illetékes minisztérium által vezetett létesítmények jegyzékébe, az állategészségügyet 
szabályozó törvénnyel összhangban. 

26. szakasz

A kutyák és macskák tartásának és tenyésztésének tekintetében Zenta település három 
övezetre oszlik, amelyek a Zenta község területén a háziállatok tartásának feltételeiről 
szóló rendeletben kerültek meghatározásra. 
A kutyák és macskák tartása és tenyésztése csak a jelen rendelet 24. és 25. szakaszával 
összhangban, kizárólag a jelen szakasz 1. bekezdésében említett rendelettel 
meghatározott 3. övezetben, továbbá a lakóövezeten kívül az építési telkeken, valamint a 
tanyaövezetben vagy az egyéni tanyákon, a mezőgazdasági földterületeken végezhető. 
Felsőhegy, Tornyos, Kevi és Bogaras településeken kutyák és macskák csak a jelen 
rendelet 24. és 25. szakaszával összhangban tarthatók és tenyészthetők. 

4. ÁLLATHIGIÉNIAI SZOLGÁLAT

27. szakasz

Zenta község területén az elhagyott, elveszített és felügyelet nélküli kutyák és macskák, 
valamint a róluk gondoskodni képtelen tulajdonosok vagy tartók kutyái és macskái 
befogását, szállítását és elhelyezését, illetve a tulajdonosoktól vagy tartóktól elkobzott 
kutyák és macskák befogadásának teendőit az állathigiéniai szolgálat végzi. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti teendőket elláthatja a Zentai Kommunális-
lakásgazdálkodási Közvállalat (a további szövegben: KLKV) a Községi Képviselő-
testület külön rendelete alapján. 
Amennyiben az előző bekezdés szerinti teendők ellátásával a KLKV kerül megbízásra, a 
vállalat azokat elláthatja közvetlenül vagy gazdasági társaságon, vállalkozón, illetve más 
gazdasági alanyon keresztül, amellyel a közbeszerzésekről szóló törvény 
rendelkezéseivel összhangban megkötött megfelelő szerződéssel rendelkezik. 
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Amennyiben a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti teendők ellátásával nem a KLKV kerül 
megbízásra, azokat elláthatja gazdasági társaság, vállalkozó, illetve más gazdasági alany, 
amellyel a község szerződést kötött, éspedig a közbeszerzésekről szóló törvény 
rendelkezéseivel összhangban. 

28. szakasz
Az állathigiéniai szolgálat a következő teendőket látja el: 
- befogja, és az állatmenhelyen elhelyezi az elhagyott állatokat, 
- megszervezi az állatok elkülönített elhelyezését, 
- a köz- és egyéb területekről (határ) eltávolítja az állati tetemeket, 
- elszállítja vagy megszervezi az állati tetemek közterületekről az állati eredetű 

hulladék összegyűjtésére, átdolgozására vagy megsemmisítésére (kafiléria) szolgáló 
létesítménybe való elszállítását, oly módon, amely nem jelent veszélyt más állatokra, 
az emberekre vagy a környezetre. 

Az állathigiéniai szolgálat önállóan az illetékes felügyelőség megbízása alapján 
átruházott teendőket is ellát. 
Az állathigiéniai szolgálat köteles együttműködni az állategészségügyi szolgálatokkal és 
az állatvédelmi szervezetekkel valamint köteles rendszeresen értesíteni a nyilvánosságot 
a menhelyen tartózkodó állatokról. 

29. szakasz

Az állathigiéniai szolgálat köteles polgárokkal való kommunikációs szolgáltatást – 
információs szolgálatot megszervezni. 
Az információs szolgálat nyilvántartja a polgárok bejelentéseit és továbbítja azokat az 
állathigiéniai szolgálatnak. 
Az információs szolgálat rendszeres nyilvántartást vezet a hívások számáról, illetve az 
elhagyott állatok elhelyezésének megoldott és nem megoldott eseteiről. 
Az információs szolgálat értesíti a lakosságot az állatmenhely munkájáról, valamint az 
elhagyott állatok számának csökkentésében elért eredményekről. 

5. MENHELY
30. szakasz

A kutya- és macskamenhely az elhagyott és elveszített kutyák és macskák ideiglenes és 
tartós elhelyezésére, valamint ezek segítésére és gondozására szolgáló létesítmény. 

31. szakasz

A jelen rendelet értelmében elhagyott kutyának vagy macskának számít, amelyiknek 
nincs otthona, amelyik a tulajdonosa, illetve tartója gondoskodása és ápolása nélkül azon 
kívül tartózkodik, illetve amelyiket az szándékosan elhagyta. 
Elveszített kutyának vagy macskának számít, amelyik annak akarata ellenére elhagyta a 
tulajdonosát vagy tartóját, és amelyiket az keresi. 
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32. szakasz

A menhelyen elhelyezésre kerülnek: 
- elhagyott és elveszített kutyák és macskák, 
- kutyák és macskák, amelyekről a tulajdonosaik vagy tartóik nem képesek tovább 

gondoskodni, 
- kutyák és macskák, amelyeket az illetékes minisztérium elkoboz a tulajdonosaitól 

vagy tartóitól, 
- a veszélyben levő kutyák és macskák. 
Az állatmenhelyen elhelyezésre kerülnek a Zenta község területén befogott kóbor kutyák 
és macskák, amelyekkel oly módon járnak el, amellyel biztosított az állatok jóléte, az 
állatjóléti törvénnyel és egyéb jogszabályokkal összhangban. 

33. szakasz

A község megalakíthatja az elhagyott és elveszített kutyák és macskák menhelyét az 
állatmenhelyek és panziók által kitöltendő feltételekről szóló szabályzattal (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 19/2012. szám) összhangban. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti menhely működésének és teendőinek (élelmezés, 
ápolás, felszerelés, sterilizációs és kasztrációs program) pénzelése Zenta község 
költségvetéséből történik. 

34. szakasz

Az elveszített kutyákról és macskákról való gondoskodás (a befogás, szállítás, elhelyezés, 
ivartalanítás, megjelölés és más teendők költségei) költségeit az állat tulajdonosa vagy 
tartója viseli. 
Amennyiben a kutya vagy macska tulajdonosa vagy tartója ismeretlen, ezek 
begyűjtésének, szállításának és a róluk való gondoskodás költségeit Zenta község viseli. 

35. szakasz

A menhelyen levő kutyák és macskák otthonba való befogadása az állathigiéniai 
szolgálat által vezetett nyilvántartás alapján történik, külön jogszabályokkal összhangban. 
Csak a védőoltásról és megjelölésről szóló, valamint az egészségügyi állapotot igazoló 
tanúsítvánnyal rendelkező kutyák és macskák helyezhetők el otthonban. 

36. szakasz

A kutya vagy macska elveszítése esetén annak tulajdonosa vagy tartója köteles 
késedelem nélkül, de legkésőbb az elveszítés napjától számított három napon belül ezt 
jelenteni az állathigiéniai szolgálatnak és a meghatalmazott állategészségügyi 
állomásnak. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a kutya vagy 
macska elveszítésének idejét és helyét, annak fajtáját, fizikai leírását, nevét, valamint az 
elvégzett megjelölésről és védőoltásról szóló adatokat. 
Ha a kutya vagy macska tulajdonosa nem jelenti az állat elveszítését, akkor ez az állat 
elhagyásának tekintendő és a tulajdonos, illetve tartó köteles az állat által, annak 
elveszítésétől vagy elhagyásától számítva a tulajdonoshoz vagy tartóhoz való 
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visszatéréséig, illetve a menhelyen való elhelyezése pillanatáig okozott minden kárt 
megtéríteni. 

37. szakasz

Amennyiben a menhelyen való elhelyezés napjától számított 30 napos határidőn belül 
nem kerül elő a befogott kutya vagy macska tulajdonosa vagy tartója, vagy ha nem 
gondoskodnak más módon róla, ezekkel a Zenta község területén az elhagyott kutyák és 
macskák populációjának ellenőrzésére és csökkentésére vonatkozó program szerint 
járnak el. 38. szakasz

Az állathigiéniai szolgálat ellátja a kutyák és macskák tetemeinek a köz- és egyéb 
területekről (határ) való ártalmatlan eltávolítását. 
Ismert tulajdonos vagy tartó kutyája vagy macskája tetemének közterületről való 
eltávolítása esetén az eltávolítás költségeit a tulajdonos vagy tartó viseli. 
Amennyiben a tulajdonos vagy tartó ismeretlen, az előző bekezdésben említett tetemek 
eltávolításának költségeit Zenta község viseli. 
Az állathigiéniai szolgálat elszállítja vagy megszervezi a jelen szakasz 1. bekezdésében 
említett állati tetemeknek az állati eredetű hulladék összegyűjtésére, átdolgozására vagy 
megsemmisítésére szolgáló létesítménybe való elszállítását, oly módon, amely nem jelent 
veszélyt más állatokra, az emberekre vagy a környezetre, külön jogszabályokkal 
összhangban. 

6. KUTYÁK ÉS MACSKÁK ÉLETÉNEK KIOLTÁSA

39. szakasz

A kutyák és macskák életének kioltása azok élettől való megfosztásának azonnali halált 
előidéző módon történő folyamata. 
A kutyák és macskák életének kioltása humánus és korszerű módon történik a törvénnyel 
és egyéb jogszabályokkal összhangban. 

40. szakasz
A kutya vagy macska élete humánus módon kioltható, amennyiben: 
1. sérült, gyógyíthatatlan betegségben szenved, testileg deformálódott vagy más kóros

elváltozása van, amelyből a felgyógyulás lehetetlen és az élet fájdalmat, szenvedést,
félelmet és stresszt jelent a számára,

2. elérte a kort, amikor az alapvető életfunkciói felmondják a szolgálatot,
3. az élete kioltásával visszaszorítják vagy kipusztítják a fertőző betegségeket, illetve

meggátolják annak terjedését, az állategészségügyet szabályozó törvénnyel
összhangban,

4. ha az állat jóléte érdekében hasznosabb az életének kioltása, mint a további élettől
való szenvedés, az állatorvos véleményével összhangban.
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41. szakasz

A kutya vagy macska élete nem oltható ki nyilvános helyeken kivéve, ha ezzel 
visszaszorítják vagy kipusztítják a fertőző betegségeket, illetve meggátolják azok 
terjedését, az állategészségügyet szabályozó törvénnyel összhangban. 

7. TILALMI INTÉZKEDÉSEK

42. szakasz

Tilos: 
- környezetre potenciálisan veszélyes kutyát és macskát a jelen rendelet 

rendelkezéseivel ellentétes módon tartani, 
- kutyát, illetve macskát bántalmazni, 
- kutyát, illetve macskát – melynek fennmaradása közvetlenül a tulajdonosától vagy 

tartójától függ – elhagyni vagy eltaszítani, 
- kutyát, illetve macskát csapdákkal – amelyek fájdalmat vagy sérülést okoznak nekik – 

elfogni, 
- a kutyák, illetve macskák tetemeit vagy annak részeit Zenta község területén 

otthagyni, 
- kutyát, illetve macskát erkélyeken, teraszokon és közös helyiségekben (padlásokon, 

pincékben, mosókonyhákban stb.) tartani, 
- kutyát, illetve macskát hivatali helyiségbe, nyilvános fürdőhelyre vagy egyéb olyan 

nyilvános helyre vezetni, ahol emberek nagyobb számban gyűlnek össze (piacok, 
strandok, iskolaudvarok, játszóterek stb.), 

- kutyát az arra a célra nem kijelölt parkokban, köz- és zöldterületeken szabadon 
engedni, 

- kutyát közterületeken, parkokban, rendezett strandokon és medencékben nyírni és 
fürdetni, 

- egyéb, a jelen rendelettel ellentétes tevékenységet végezni. 

8. FELÜGYELET
43. szakasz

A jelen rendelet alkalmazása felett a Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi 
osztályának kommunális alosztálya gyakorol felügyeletet. 
A jelen rendelet alkalmazása felett a kommunális felügyelő gyakorol felügyeletet. 

44. szakasz

A felügyelőségi ellenőrzés gyakorlása folyamán a kommunális felügyelő köteles 
ellenőrizni: 
- a kutyák, illetve macskák tartása és kivezetése előírt feltételeinek kitöltöttségét, 
- a tartható állatok számának tiszteletben tartását, 
- egyéb feltételek és tilalmak kitöltöttségét, a jelen rendelettel összhangban. 
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45. szakasz

A felügyelőségi ellenőrzés gyakorlása folyamán a kommunális felügyelő 
felhatalmazással rendelkezik, hogy: 
- a kutyák, illetve macskák tulajdonosainak vagy tartóinak határozattal meghagyja a 

jelen rendeletben előírt, az állatok tartásának és védelmének feltételei és módja 
tekintetében elkövetett hiányosságok és szabálytalanságok megfelelő határidőben 
történő kiküszöbölését, 

- a kutyák, illetve macskák tulajdonosainak vagy tartóinak határozattal megtiltsa a 
kutyák, illetve macskák megengedettől nagyobb számban történő tartását, 

- szabálysértési feljelentést tegyen, 
- a jelen rendelettel összhangban egyéb intézkedéseket foganatosítson. 
A kommunális felügyelő határozatára előterjesztett fellebbezésnek a határozat 
végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
Amennyiben a kutya, illetve a macska tulajdonosa vagy tartója a felügyelőségi ellenőrzés 
alkalmával elutasítja a kutya veszettség elleni védőoltásáról és szocializációs képzéséről 
szóló bizonyíték bemutatását, a kommunális felügyelő erről azonnal értesíti az illetékes 
állategészségügyi felügyelőséget. 
Amennyiben a kommunális felügyelő a felügyelőségi ellenőrzés gyakorlása folyamán 
megállapítja egy másik szerv hatáskörébe tartozó jogszabály megsértését, erről írásban 
értesíti az illetékes szervet. 

9. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK

46. szakasz

Amennyiben az állathigiéniai szolgálat teendőinek ellátásával a KLKV kerül megbízásra, 
a KLKV 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő szabálysértési pénzbírsággal 
sújtandó, amennyiben: 
- nem látja el állathigiéniai teendőket a jelen rendelet 27., 28. és 29. szakaszával 

összhangban, 
- nem látja el, illetve nem szervezi meg a kóbor kutyák és macskák befogását és az 

elhagyott állatok elhelyezését, 
- nem biztosítja, illetve nem szervezi meg a menhely munkáját és működését a jelen 

rendelet 32., 33., 34., 35., 36. és 37. szakaszának rendelkezéseivel összhangban,  
- nem biztosítja az állati tetemek szervezett összegyűjtését és szállítását a jelen rendelet 

38. szakasza értelmében,
- a jelen rendelet 39., 40. és 41. szakaszának rendelkezéseivel ellentétesen kioltja a 

kutya, illetve macska életét. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a KLKV felelős személye 
2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtandó. 

47. szakasz

A jogi személy 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő szabálysértési pénzbírsággal 
sújtandó, amennyiben: 
1. környezetre potenciálisan veszélyes kutyát tart a jelen rendelet 7. és 8. szakaszával

ellentétes módon; 
2. a környezetre potenciálisan veszélyes kutyát kivezeti a jelen rendelet 8. és 9.

szakaszával ellentétesen; 
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3. nem tesz eleget a jelen rendelet 10. szakaszával előírt kötelezettségeknek;
4. a jelen rendelet 10., 11., 12., 13. és 14. szakaszával előírttól nagyobb számban tart

kutyát és macskát;
5. kutyát tart a jelen rendelet 15. szakaszával ellentétes módon;
6. nem tűzi ki a jelen rendelet 16. szakaszában meghatározott helyen az „Óvakodj a

kutyától” feliratot;
7. kutyát kivezet és sétáltat a jelen rendelet 17. szakaszával ellentétesen;
8. mint a kutya tulajdonosa vagy tartója lehetővé teszi 18 évesnél fiatalabb személynek a

kutya sétáltatását (a jelen rendelet 18. szakasza);
9. a kutyát nyilvános zöldterületre vezeti a jelen rendelet 19. szakaszával ellentétesen;
10. nem takarítja le a közterületet vagy helyiséget, amit a kutya vagy a macska

beszennyezett (a jelen rendelet 20. szakasza);
11. nem tartja magánál a kutya, illetve a macska kivezetésekor a kutya megjelöléséről és

a kutya vagy a macska védőoltásáról szóló tanúsítványt, illetve PVC zacskókat az
állat ürülékének (a jelen rendelet 20. és 21. szakasza);

12. nem végzi el a kutya, illetve macska védőoltását és megjelölését a jelen rendelet 21.
szakasza szerint;

13. nem jelenti a fertőző betegség gyanúját (a jelen rendelet 22. szakasza);
14. nem jelenti, hogy a tulajdonában levő kutya vagy macska más személynek sérülést

okozott (a jelen rendelet 23. szakasza);
15. kutyát vagy macskát a jelen rendelet 24., 25. és 26. szakaszával ellentétes módon tart

és tenyészt;
16. a jelen rendelet 39., 40. és 41. szakaszának rendelkezéseivel ellentétes módon kioltja

a kutya, illetve macska életét;
17. a jelen rendelet 42. szakaszával ellentétes módon jár el;
18. megakadályozza a kommunális felügyelőt a felügyelet végrehajtásában a jelen

rendelet 44. szakaszának rendelkezéseivel összhangban;
19. nem a kommunális felügyelőnek a jelen rendelet 45. szakasza szerinti határozata

szerint jár el;
20. nem foganatosít egyéb intézkedéseket a jelen rendelettel összhangban.
A jogi személy felelős személye a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 
2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó. 
A vállalkozó a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 5.000,00-től 
250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó. 
A természetes személy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 2.500,00-tól 
75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtandó. 

7. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48. szakasz
A természetes és jogi személyek, illetve vállalkozók, amelyek Zenta község területén 
állatok tartásával, tenyésztésével, szaporításával, képzésével, forgalmazásával, 
szállításával, elhelyezésével és a róluk való gondoskodással foglalkoznak, kötelesek a 
működésüket a jelen rendelet rendelkezéseivel annak hatályba lépésének napjától 
számított 9 hónapon belül összehangolni. 
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49. szakasz

A jelen rendelettel nem szabályozott kérdésekben az állatjóléti törvény, az 
állategészségügyi törvény, és az állatok tartását, védelmét és jólétét szabályozó egyéb 
jogszabályok rendelkezéseit kell közvetlenül alkalmazni. 

50. szakasz

Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik 
napon lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-133/2013-I 
Kelt: 2014. október 03. 
Z e n t a 

Širková Anikó s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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 A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) 
2. szakasza 3. bekezdésének  3. pontja és  4. szakaszának 3. bekezdése,  az energetikáról szóló
törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 57/2011, 80/2011. sz. – kiigazítás,  93/2012. 
és 124/2012. sz.) 178. szakaszának  1. bekezdése,  a  helyi önkormányzatról szóló törvény (a 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 6. pontja, 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 7. pontja alapján  Zenta Község Képviselő-testülete a  2014. október 03-án tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET  
A HŐENERGIA-TERMELÉS, -SZÁLLÍTÁS ÉS –ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS 
MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel eszközli a hőenergia-termelés, -szállítás és –ellátás  
feltételeiről és módjáról  szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. és  18/2013. 
sz.) módosítását és kiegészítését -  a  továbbiakban: rendelet.  

2. szakasz
A rendelet 67. szakasza  2. bekezdésének második mondatában a „csatolnia kell” szavak után 

hozzáadjuk az „energetikai jóváhagyást,  amellyel  szakmailag megállapítják,  hogy a 
lekapcsolás a lakóépület elektromos vezetékeinek túlméretezett terhelésére kerül sor mint”,  míg 
a  „házi tanács vagy” szavakat az  „amelyet  az épület  közgyűlése,   illetve az épület tanácsa 
adott  meg a rendelet alapján, amelyet  a  törvényes előírások tiszteletben tartása mellett  hoztunk 
meg,  amennyiben  az épületben nem alakult meg  az épület közgyűlése,  illetve az épület 
tanácsa, akkor”.  

A rendelet 67. szakaszának 2. bekezdésében  a  harmadik mondatban a „nem csatolja” szavak 
után  következnek az „energetikai jóváhagyást és”,  míg  a  „házi tanács” szavait „az épület 
közgyűlése / az épület tanácsa,  illetve  ha  azok nem alakultak meg, akkor az írásos jóváhagyást” 
szavakkal  kell helyettesíteni.  

 A rendelet  67. szakaszának 3. bekezdése a „kollektív lakóépületekben” szavak után 
kiegészül az „illetve üzleti-lakó épületekben vagy  üzleti épületben.”  szavakkal.  

3. szakasz

A rendelet  70. szakasza  után egy új,  70/a szakasszal egészül  ki, amely így hangzik: 
„Meghatalmazzuk  a hőenergia disztribútorát,  hogy  kétévente legalább egyszer végezze el a 
fűtőberendezések ellenőrzését,  valamint  az elhelyezett plombák / bélyegzők kifogástalanságát 
minden kikapcsolt fogyasztó esetében,  a távfűtési rendszerre az  esetleges  nem legális 
rákapcsolódás valamint a  hőenergia  nem legális használatának ellenőrzése céljából.  Visszaélés 
megállapítása esetén, az illegális hőenergia-használat esetén a törvényes előírásokkal 
összhangban  kell eljárni és  meg kell fizettetni a  fogyasztást az előző  fűtési idény átlagos 
fogyasztása  alapján.” 
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4. szakasz

A rendelet  többi  rendelkezése változatlan marad.  

5. szakasz

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 325-132/2014-I 
Kelt: 2014. október 03. 
Z e n t a  

Širková Anikó s. k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) 
2. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja, 4. szakaszának 3. bekezdése és  28. szakaszának 2.
bekezdése, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 27. pontja   alapján  Zenta Község Képviselő testülete a 2014. október 03-án tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET  
A TÁVFŰTÉS ÁRA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK  MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL  

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel eszközli a  hőenergia termelési ára érvényességének, illetve  
a  tarifa szerinti vásárlók hőenergia árának meghosszabbítását.  

2. szakasz

A hőenergia termelési árát,  illetve  a  hőenergia árát a tarifa szerinti  vásárlóknak 
2013/2014. fűtési idény árainak szintjén állapítjuk meg,  amelyeket a  zentai TE-TO Cukorgyár 
Rt.  hőenergia gyártására a  jóváhagyásról szóló végzésben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
18/2013. sz.) és  a  zentai  ELGAS KV  2013/2014. fűtési idényére  a  városi távfűtés ára 
jóváhagyásának megadásáról szóló végzésben a tarifa szerinti vásárlóknak (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 18/2013. sz.) állapítottunk meg, éspedig mindaddig, amíg a Zentai Községi 
Képviselő-testület nem adja meg  jóváhagyását a zentai TE-TO Cukorgyár Rt., illetve  a  zentai 
ELGAS KV a törvényesen, szabályosan és időben  benyújtott kérelmei alapján az ár 
módosításának jóváhagyását.  

3. szakasz

A jelen  rendelet  a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételtől számított 
nyolcadik napon  lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 38-1/2014-I 
Kelt: 2014. október 03. 
Z e n t a  

Širková Anikó s. k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 2. 
szakasza 3. bekezdésének 3. pontja és 4. szakaszának 3. bekezdése, az energetikáról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 57/2011., 80/2011., 93/2012. és 124/2012. szám) 178. 
szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 33. pontja, és az 
energetikai tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadása után fizetendő térítmény 
mértékének a meghatározásához szükséges kritériumokról és mércékről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 8/2007. és 16/2013. szám) I. fejezetének 4. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2014. október 03-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

RENDELETET 
AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉG 2014. ÉVI VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ 

ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK ELSZÁMOLÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL 

I 

Az energetikai tevékenység 2014. évi végzésére vonatkozó engedély utáni térítmény mértékének 
elszámolásához szükséges szorzószám értéke 12.200,00 dinárt tesz ki. 

II 

Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község       Širková Anikó s. k. 
Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 38-2/2014-I       elnök asszonya 
Kelt: 2014. október 03. 
Z e n t a 
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A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám) 2. 
szakasza 3. bekezdésének 3. pontja és 9. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. október 03-án tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 

I 

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a hőenergia-termelés kommunális tevékenység 
végzésével való megbízásról szóló szerződés megkötését Zenta község és a zentai TE-TO 
Cukorgyár Rt. között, a 2014/2015-ös fűtési idényre vonatkozóan. 

II 

Zenta Község Képviselő-testülete a jelen végzés I. szakaszában említett szerződés aláírására a 
község polgármesterét hatalmazza meg. 

III 

Jelen végzés a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község     Širková Anikó s. k. 
Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 352-136/2014-I      elnök asszonya 
Kelt: 2014. október 03 
Z e n t a 
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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) 16. szakaszának 6. bekezdése és 46. szakaszának 6. bekezdése, valamint a Zenta 
község területén az emlékművek és szobrászati alkotások emeléséről és karbantartásáról 
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) 9. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2014. október 3-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 

I. 

A képviselő-testület támogatja Stevan Raičković író mellszobrának felállítását a 2015. 
évi emlékműállítási program kereteiben, a mellszobor helye pedig Zenta község 
tervbizottságának javaslata alapján a központ részletes szabályozási tervében kerül 
meghatározásra. 

II. 

Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-1/2014-I 
Kelt: 2014. október 3. 
Z e n t a  

Širková Anikó s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 
20. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. október 03-án tartott ülésén
meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

a 2015-2025-ös időszakra vonatkozó helyi ökológiai akciótervet kidolgozó bizottság 
megalakításáról 

I. 

A képviselő-testület megalakítja a 2015-2025-ös időszakra vonatkozó helyi ökológiai 
akciótervet kidolgozó bizottságot (a továbbiakban: bizottság). 

II. 

A bizottságnak elnöke, műszaki koordinátora és nyolc (8) tagja van: 

A bizottság elnöke: 
Suhajda Izabella, okl. biológus, Zenta, Vojislav Ilić utca 19. szám. 

A bizottság műszaki koordinátora: 
Kriska Nándor, okl. biológus, Zenta, Tornyosi út 29. szám. 

A bizottság tagjai: 
1. Tuza Laura, okl. építészmérnök, bizottsági tag, Zenta, Dositej Obradović utca 2/6.

szám, 
2. Erdélyi Ibolya, okl. technológus, bizottsági tag, Zenta, Szép utca 12/11. szám,
3. Matykó Árpád, okl. közgazdász, bizottsági tag, Zenta, Arany János utca 23. szám,
4. Kiss Zsolt, villamosmérnök, bizotsági tag, Zenta, Szkopjei utca 14. szám,
5. Došen Bogićević Vanda, a biológiai tudományok magisztere, bizottsági tag, Újvidék,

Tapavica Momčilo utca 14/IV. szám,
6. Szép Hedvig, okl. biológiatanár, bizottsági tag, Zenta, Boško Jugović utca 31. szám,
7. Márki Andrea, okl. jogász – master, bizottsági tag, Zenta, Boszniai utca 2. szám,
8. Homolya Ákos, kertészmérnök, bizottsági tag, Zenta, Nemanjina utca 38. szám.

III. 

Távolléte esetén a bizottság elnökét Kriska Nándor, a bizottság műszaki koordinátora 
helyettesíti. 

IV. 
A bizottság feladata, hogy: 

1. az emberek egészségével, az ökológiai rendszerrel és az általános életminőséggel
kapcsolatos kockázatokra alapozva azonosítsa, értékelje és rangsorolja a 
problémákat a környezetvédelem területén; 
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2. a környezetvédelem, valamint az ipari üzemek tevékenységének az
életkörnyezetre gyakorolt várható helyi szintű és szélesebb körű hatásai
szempontjából Zenta község területén elemezze a fennálló ökológiai helyzetet;

3. a leggyakoribb kockázatok vagy hiányosságok csökkentése vagy megszüntetése
érdekében helyi szinten kidolgozza a tevékenységek tervét a környezetvédelem
területén;

4. konkrét tevékenységek megvalósításával közösségünkben jobb feltételeket
irányozzon elő a környezetvédelem területén;

5. a polgárok ökológiai tudatosságának erősítése céljából megfelelő ösztönző és
megelőző projektumokat irányozzon elő.

V. 

A bizottság 2015. március 15-éig köteles kidolgozni és a Községi Képviselő-testületnek 
elfogadásra megküldeni a jelen határozat IV. pontjában említett 2015-2025-ös időszakra 
vonatkozó helyi ökológiai akcióterv javaslatát. 

VI. 

A bizottsági tagok megbízatása a 2015-2025-ös időszakra vonatkozó helyi ökológiai 
akcióterv kidolgozásáig és annak a Községi Képviselő-testület részéről történő 
elfogadásáig tart. 

VII. 

A bizottsági tagok munkájáért járó térítmények a folyó naptári év költségvetési eszközeit 
terhelik (560-as funkció – Környezetvédelmi költségvetési pénzalap), a bizottság 
költségeiről azonban külön végzés kerül meghozatalra. 

VIII. 

Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k o l á s 
A helyi ökológiai akcióterv (HÖA) a legjelentősebb környezeti problémák megoldása 
érdekében megteendő egyértelműen meghatározott intézkedések listája. A helyi ökológiai 
akciótervvel meghatározásra kerültek a területek, melyeken keresztül megállapításra 
került a környezet állapota, rangsorolásra kerültek a problémák és meghatározásra 
kerültek az elsőségek a korlátozott községi költségvetési eszközöknek az ökológiai 
problémák megoldására való racionális irányítása céljából. 
Az 1993-ban Luzernben megtartott „Európa Környezetéért” elnevezésű konferencián 
Közép- és Kelet-Európa környezetvédelmi miniszterei aláírták Közép- és Kelet-Európa 
ökológiai akciótervét,  
mellyel javasolták, hogy a környezetvédelem kérdését kapcsolják be a gazdasági fejlődés 
folyamatába.  
A bekapcsolódás egy ökológiai akcióterv kidolgozásán keresztül valósulna meg, amely 
helyi szinten meghatározza az elsőségeket, és így megoldásuk céljából minden figyelem 
rájuk irányul. 
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A helyi ökológiai terv folyamata magában foglalja a nyilvánosság tájékoztatását és 
oktatását, minden érdekelt félnek (helyi önkormányzati szervek, üzleti szektor, szakmai 
intézmények, nem kormányzati szervezetek) a folyamatba való bekapcsolását, az állami 
és nemzetközi szervezetekkel és intézményekkel való együttműködés megteremtését, 
ökológiai programokat szolgáló alapok fellelését és a terv kidolgozását. 

A helyi ökológiai akcióterv egy olyan dokumentum, amely meghatározza a stratégiát, a 
tevékenységek tervét, a feladatok végrehajtóit, a határidőket és a megvalósításukhoz 
szükséges eszközöket. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-31/2014 
Kelt: 2014. október 03. 
Z e n t a 

Širková Anikó s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 2. 
bekezdése és a testnevelés és a sport Zenta község költségvetéséből való finanszírozása 
alapjainak és mércéinek megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
11/2012. szám) 16. szakasza alapján, összhangban Zenta község 2012-2016. évi sportfejlesztési 
stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. szám) Zenta község Községi Tanácsa 
2014. szeptember 30-án meghozta az alábbi 

SZABÁLYZATOT 
ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL 

1. szakasz

Zenta község Községi Tanácsa a jelen szabályzattal megállapítja Zenta községben az élsport 
finanszírozása módjának kritériumait. 

2. szakasz

Élsportnak a sport azon területe minősül, amely felöleli a kiemelkedő eredményeket és 
sportminőséget eredményező sportaktivitásokat, élsportolónak pedig azon sportoló, aki a 
sportolók nemzeti kategorizálásával összhangban a sportversenyeken megvalósított 
élsporteredményei alapján rangsorolást nyert az élsportolók kategóriájában. 

3. szakasz

Az élsport finanszírozását Zenta község 2012-2016. évi sportfejlesztési stratégiája irányozza elő, 
az eszközöket pedig minden naptári évre a Zenta község költségvetéséről szóló rendelettel kell 
tervezni. 

4. szakasz

Támogatásra a jelen szabályzat kritériumait kielégítő legjobb sportolók és sportolónők, valamint 
a Zenta Község Sportszövetsége által az év sportolójának kihirdetett sportolók jogosultak. 
Az élsport finanszírozására az olimpiai és a nem olimpiai sportok képviselői egyaránt jogosultak. 
A nem olimpiai sportok közül azon sportágak kerülnek értékelésre, melyek azonosítottak és 
elismertek a Szerb Köztársaság sportágakról szóló szabályzatában (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2011., 23/2012. és 118/2013. szám) és a nemzeti sportágazati szövetségekről szóló 
szabályzatban, melyek által megvalósul az általános érdek a sport területén a Szerb 
Köztársaságban (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 3/2012., 25/2013. és 81/2014. szám). 

5. szakasz

Az élsportolók támogatására a jelen szabályzat 19. szakaszában említett első, második és 
harmadik prioritás szerinti eredményeket elért sportolók jogosultak, rangsorolás és pontozás 
alapján, ami különbözik az elért helyezéstől és a korosztálytól függően, melyet az illetékes 
bizottság állapít meg és javasol. 
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A sportoló párosban, stafétában, duóban, négyesben és hasonlókban megvalósított 
csúcseredménye egyéni eredményként kerül értékelésre. 

6. szakasz

Zenta községben az év sportolójának támogatására a legjobb csapatok, a legjobb edző, valamint 
a különleges díjakkal rendelkező egyéni versenyzők jogosultak, Zenta Község 
Sportszövetségének Zenta község legjobb sportolói kihirdetésében illetékes bizottsága 
javaslatára. 

7. szakasz

A Zenta község költségvetésével megállapított, az élsport finanszírozására szolgáló 
pénzeszközök az alábbi elv szerint kerülnek felosztásra: 

 az eszközök 2/3 része a kiírt pályázat alapján a nyilvános eljárás lebonyolításában
illetékes bizottság javaslatára a jelen szabályzat 5. szakaszában meghatározott
élsportolóknak a község polgármesterének határozatával kerül odaítélésre,

 az eszközök 1/3 része Zenta község Sportszövetségének javaslatára a jelen szabályzat 6.
szakaszában meghatározott, a Zenta községben az év sportolóinak kihirdetett
sportolóknak Zenta község polgármesterének határozatával kerül odaítélésre.

8. szakasz

Zenta község Községi Tanácsa határozatot hoz az élsport Zenta község költségvetéséből való 
finanszírozása eljárásának megindításáról, és a jelen szabályzattal összhangban minden 
költségvetési évre kiírja az élsport finanszírozására irányuló nyilvános pályázatot. 

9. szakasz
A nyilvános pályázatot közzé kell tenni a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján 
és Zenta község hivatalos honlapján. 

10. szakasz

A jelen szabályzat 8. szakasza szerinti pályázatot az élsport finanszírozására irányuló nyilvános 
pályázat lebonyolításában illetékes bizottság folytatja le, melyet Zenta község polgármestere 
nevez ki (a továbbiakban: bizottság). 
Szakmai és adminisztratív teendőket a bizottság részére a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály szervezeti egysége végez. 
A bizottság összetételében kell, hogy legyen egy szakember a sport területéről. 
A bizottság három tagból áll. 

11. szakasz
A nyilvános pályázat tartalmazza: 
- az eszközök célját és összegét, amelyre a pályázat lebonyolításra kerül,  
- a pályázat közzétételének dátumát,  
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- az élsport finanszírozásának kritériumait,  
- a pályázatra való jelentkezés határidejét.  

12. szakasz
A pályázati jelentkezéseket az élsport finanszírozására irányuló nyilvános pályázat 
lebonyolításában illetékes bizottsághoz kell benyújtani. 
A késedelmes jelentkezések nem kerülnek megvitatásra, a hiányos jelentkezések pedig hibásnak 
tekintendők. 

13. szakasz
Az élsport finanszírozására irányuló nyilvános pályázat kiírását követően a sportklubok – 
amelyek tagjai Zenta község Sportszövetségének – az előírt határidőben benyújtják 
jelentkezéseiket. 

14. szakasz
A jelentkezések mellett a sportklubok írásban, hírlevelek, oklevelek, köszönőlevelek, szövetségi 
jegyzékek vagy dokumentumok formájában megküldik a sportolók státusát tanúsító 
bizonyítékokat. 

15. szakasz
A bizottság az összes beérkezett jelentkezés alapján kidolgozza a sportolók rangsorolását. A 
rangsorolást a jelen szabályzat 19. szakasza alapján kell elvégezni. 

16. szakasz
A lefolytatott nyilvános pályázatról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel, összeállítja az élsport 
finanszírozásáról szóló határozatjavaslatot, majd a határozat meghozatala céljából a pályázat 
lezárásának napját követő 3 napos határidőn belül megküldi azt a község polgármesterének. 
Az élsport finanszírozásáról szóló határozatjavaslat kidolgozása előtt a pályázati bizottság 
kikérheti Zenta község Sportszövetségének véleményét. 

17. szakasz
A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján a dokumentumoknak a 
bizottságtól való átvételét követő öt napos határidőn belül meghozza a Zenta község 
költségvetéséből finanszírozandó élsport finanszírozásáról szóló határozatot. 

18. szakasz
A község polgármestere a nyilvános pályázati eljárás lefolytatása eredményeinek 
megállapításától számított nyolc napos határidőn belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit a 
nyilvános pályázat eredményeiről. 

A Zenta község költségvetéséből finanszírozandó élsport finanszírozásáról szóló határozatot 
legkésőbb a meghozatalának napjától számított 14 napos határidőn belül közzé kell tenni Zenta 
Község Hivatalos Lapjában és a község hivatalos honlapján. 
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19. szakasz
A jelen szabályzat 5. szakaszában előirányozott sporteredmények értékelésekor az alábbi 
versenyeken elért eredményeket kell figyelembe venni, éspedig az alábbi prioritási elvek szerint: 

 Első prioritás: az Olimpiai Játékokon elért 1-6. helyezés,
 Második prioritás: 1-3. helyezés:

1. a Világbajnokságon,
2. az Európa-bajnokságon,
3. az Universiadén,
4. a Mediterrán Játékokon,
5. a Balkán Bajnokságon,
6. az Ifjúsági Olimpiai Játékokon,
7. az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

 Harmadik prioritás: az országos bajnokságon elért első helyezés – ha az eredményt a
senior kategóriában érte el.

A folyó naptári évben elért eredmények kerülnek értékelésre. 
Ha a díjak az előző években nem lettek odaítélve vagy kategorizálva, a bizottság a község 
polgármesterének javasolhatja a jelen szabályzattal előirányozott, a 2013. évtől oda nem ítélt 
díjak odaítélésére irányuló pályázat kiírását. 
Ha a sportoló egyéniben és csapatban is csúcseredményt ért el, csak egy alapon kerül díjazásra. 
A pályázat lebonyolításában és a javaslat meghozatalában illetékes bizottság kidolgozza a 
pontozás és a rangsorolás táblázatát, amely minden érdekelt fél számára elérhető kell, hogy 
legyen, azon elv alapján, mely szerint a meghatározott prioritásban elért valamennyi helyezés 10 
pontos alapszámmal kerül értékelésre, az alábbi módon: 
- Első prioritás – helyezés az Olimpiai Játékokon: 1 helyezés 140 pont 

2 helyezés 130 pont 
3 helyezés 120 pont 
4 helyezés 110 pont 
5 helyezés 100 pont 
6 helyezés 90 pont 

- Második prioritás – 1-3. helyezés  a Világbajnokságon 80 pont 
az Európa-bajnokságon 70 pont 
az Universiadén 60 pont 
a Mediterrán Játékokon 50 pont 
a Balkán Bajnokságon  40 pont 
az Ifjúsági Olimpiai Játékokon 30 pont 

az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 20 pont 
azzal, hogy az ezeken a versenyeken elért 2. és a 3. helyezés értékelésekor az előirányozott 
pontszámot a 10 pontos alapszám 1/3-ával vagy 2/3-ával kell csökkenteni. 

- Harmadik prioritás –  az országos bajnokságon elért első helyezés  
senior kategóriában 10 pont 

A pontok teljes összege a rangsorolt jelentkezésenként meghatározza egy pont értékét a 
rendelkezésre álló költségvetési eszközökhöz viszonyítva. 
Az eredmények értékelésekor minden a jelen szabályzattal előre nem látott kérdésre az 
élsportolók nemzeti kategorizációjáról szóló szabályzatot kell alkalmazni. 
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20. szakasz

Ha a jelen szabályzat 19. szakasza szerinti valamennyi prioritásban két elsőként rangsorolt 
helyezés között kell dönteni, előnyt a sportágak nemzeti kategorizálása szerint jobb rangsorolást 
élvező sportágban megvalósított eredmény élvez. 

21. szakasz

A jelen szabályzat alapján odaítélt pénzeszközök a pályázatra való jelentkezéseket benyújtó 
sportklubok számláján keresztül kerülnek kifizetésre. 

22. szakasz

A fentiek alapján az élsport finanszírozását a nyilvános pályázatot lefolytató bizottság legkésőbb 
a folyó év november 1-jéig javasolja, a határozatot pedig Zenta község polgármestere hozza 
meg. 

23. szakasz

A község polgármesterének határozata ellen fellebbezés nyújtható be.  
A fellebbezést a község polgármestere által meghozott határozat kézhezvételét követő 8 napos 
határidőn belül a Községi Tanácshoz kell benyújtani.  
A fellebbezésről 8 napos határidőn belül a Községi Tanács dönt. A Községi Tanács döntése 
végleges. 

24. szakasz

Az élsport finanszírozásáról szóló határozatot meg kell küldeni: 
1. az élsportolóknak,
2. az élsportoló edzőjének,
3. az élsportoló sportszervezetének,
4. a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügy osztályának.

25. szakasz

Jelen szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a Zenta községben az élsport 
finanszírozásának módjáról szóló, Zenta Község Hivatalos Lapjának 33/2012. számában 
közzétett 66-21/2012-II. számú szabályzat. 

26. szakasz

Jelen szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község 
Hivatalos Lapjában. 

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
Szám: 66-6/2014-III 

Ceglédi Rudolf s.k., 
a Községi Tanács elnöke 
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A menekültekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 18/92. szám, a JSZK Hivatalos 
Lapja, 42/2002. szám – SZAB határozat, és az SZK hivatalos Közlönye, 30/2010. szám) 5. 
szakaszának 1. és 3. bekezdése és Zenta község Községi Tanácsának ügyrendje (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 1/2009. szám) 14. szakaszának 3. bekezdése alapján Zenta község Községi 
Tanácsa a 2014. szeptember 25-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
ZENTA KÖZSÉG MIGRÁCIÓVAL ÉS TARTÓS MEGOLDÁSOKKAL FOGLALKOZÓ 

TANÁCSA MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

I. 
Zenta község Községi Tanácsa megalakítja Zenta község migrációval és tartós megoldásokkal 
foglalkozó tanácsát. 

II. 
A tanácsba kinevezésre kerül: 

1. Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, a tanács elnökének;
2. Radonjić Dragana, a Községi Tanács egészségüggyel és szociális politikával megbízott tagja,

tagnak;
3. Tuza Valéria, az építésügyi osztály vezetője, tagnak;
4. Répás Erika, az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője, tagnak;
5. Kecskés Dezső, a Szociális Védelmi Központ igazgatója, tagnak;
6. Fodor Verona, a Vöröskereszt zentai községi szervezetének titkára, tagnak;
7. Todorović Milan menekültügyi biztos, titkárnak.

III. 

A tanács feladata: 

- áttekinti és figyelemmel kíséri a menekült, a belsőleg széttelepített és a visszatérő 
személyek helyzetét és problémáit, és a valós lehetőségek alapján prioritásokat javasol 
ezek megoldására, 

- társadalmi integrációjuk javítása céljából javasolja a menekült, a belsőleg széttelepített és 
a visszatérő személyek helyzetének javítását célzó stratégiai tervet, ezen személyek 
problémái megoldása módjának előmozdítása érdekében egyéni cselekvési terveket 
javasol, továbbá eszközöket ezen tervek megvalósítására és figyelemmel kísérésére, 

- kezdeményezi és ösztönzi a helyi önkormányzat, az illetékes intézmények és szervek, 
valamint a Zenta község területén ezen problematikával foglalkozó nem kormányzati 
szervezetek közötti partnerség fejlődését, 

- részt vesz Zenta község 2014-2016-os időszakra vonatkozó, a menekült, a belsőleg 
széttelepített és a visszatérő személyek helyzetének javítását célzó helyi cselekvési 
tervének kidolgozásában, 
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-  figyelemmel kíséri és értékeli a menekült, a belsőleg széttelepített és a visszafogadási 
megállapodás alapján visszatérő személyek problémáinak megoldását célzó 2014-2016-
os időszakra vonatkozó helyi cselekvési terv alkalmazását, 

- egyéb kérdéseket old meg a menekült, a belsőleg széttelepített és  

a visszafogadási megállapodás alapján visszatérő személyekkel kapcsolatban Zenta 
község területén, a társadalomba való minél gyorsabb beilleszkedésük érdekében, 

- kezdeményezéseket indít, irányítja és figyelemmel kíséri a megállapított programok 
megvalósítását és a tanács tevékenységéről tájékoztatja a nyilvánosságot és Zenta község 
Községi Tanácsát. 

IV. 

Szakmai, adminisztratív és műszaki teendőket a tanács szükségleteire a menekültügyi biztos lát 
el. 

V. 

A tanács a 2016-ig terjedő időszakra, azaz Zenta község menekült, belsőleg széttelepített és a 
visszafogadási megállapodás alapján visszatérő személyek helyzetének javítását célzó helyi 
cselekvési tervének végső értékeléséig kerül megalakításra. 

VI. 

Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

SZÁM: 020-32/III-2014 
Kelt: 2014. szeptember 25-én 

Ceglédi Rudolf, okl. építészmérnök s.k., 
A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
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A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/11., 93/12., 62/13. sz. – kiig. és  108/2013. sz.) 69. szakaszának 4. 
bekezdése alapján, kapcsolatban   Zenta község 2014. évi  költségvetéséről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 22/2013. sz.) 12. szakaszával és   Zenta  község   2014. évi 
költségvetéséről szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 12/2014. sz.) és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. sz.) 75. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján  a község  polgármestere  2014. 
augusztus  21-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
 Zenta község 2014. évi  költségvetési eszközeinek  a használatáról  

1. Zenta község 2014. évi költségvetéséről szóló rendeletével (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 22/2013. sz.) és  Zenta  község   2014. évi költségvetéséről szóló rendelet  módosításáról 
és kiegészítéséről szóló rendeletével (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2014. sz.) megállapított 
eszközökből a  16. pozícióról,  499-02-es  közgazdasági osztályozásról „Tartalékeszközök” 
átvisszük  az  eszközöket  összesen  363.500,00 dinár értékben éspedig  a  350. pozícióra  483-as 
közgazdasági osztályozásra „Pénzbírságok és kötbérek  bírósági végzések szerint”.  

2. A jelen határozat megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  gazdasági
és  pénzügyi osztályának – költségvetési  és  pénzügyi alosztálya gondoskodik.  

3. A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
A község polgármestere 
Szám: 401-28/2014-II  
Kelt: 2014. augusztus 21-én   
Zenta   Ceglédi Rudolf, s. k. okl. építészmérnök  

Zenta község  polgármestere  
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KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA PÉNZÜGYI 
TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

812

95 
RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
TARTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 

813

96 
RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KUTYÁK ÉS MACSKÁK 
TARTÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL 

827

97 
RENDELET A TÁVFŰTÉS ÁRA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK 
MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL 

829

98 
RENDELET AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉG 2014. ÉVI VÉGZÉSÉRE 
VONATKOZÓ ENGEDÉLY UTÁNI TÉRÍTMÉNY MÉRTÉKÉNEK 
ELSZÁMOLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL 

830

99 
VÉGZÉS A HŐENERGIA-TERMELÉS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉG 
VÉGZÉSÉVEL VALÓ MEGBÍZÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS 
MEGKÖTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

831

100 
RENDELET STEVAN RAIČKOVIĆ ÍRÓ MELLSZOBRÁNAK A 2015. ÉVI 
EMLÉKMŰÁLLÍTÁSI PROGRAM KERETEIBEN VALÓ 
FELÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRÓL 

832

101 
HATÁROZAT A 2015-2025-ÖS IDŐSZAKRA VONATKOZÓ HELYI 
ÖKOLÓGIAI AKCIÓTERVET KIDOLGOZÓ BIZOTTSÁG 
MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

833

102 
SZABÁLYZAT ZENTA KÖZSÉGBEN AZ ÉLSPORT 
FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL 

836

103 
HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG MIGRÁCIÓVAL ÉS TARTÓS 
MEGOLDÁSOKKAL FOGLALKOZÓ TANÁCSA MEGALAKÍTÁSÁRÓL 

841

104 
HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI 
ESZKÖZEINEK A HASZNÁLATÁRÓL 

843

 
 

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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