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Z E N T A

131.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja
és Zenta községben az élsport finanszírozásának módjáról szóló szabályzat 8. szakasza alapján
Zenta község Községi Tanácsa 2014. december 02-án kiírja az alábbi
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
Zenta község 2014. évi költségvetéséből az élsport finanszírozására
1. Zenta község 2014. évi költségvetéséből az élsport finanszírozására az eszközök teljes
összege
626.000,00 dinár,
és a 810-es funkció, 288-as pozíció 481-08-as közgazdasági osztályozásban
lettek előirányozva.
2. Az élsport dotálásra Zenta községben a sportszervezet azon tagjai jogosultak, akik
eredményeket értek el az alábbi versenyeken, éspedig az alábbi prioritási elvek
szerint:
 Első prioritás: megszerzett 1-6. helyezés az olimpiai játékokon,
 Második prioritás: 1-3. helyezés a
1. világbajnokságon,
2. európai bajnokságon,
3. univerziádén
4. mediterán játékokon,
5. balkáni bajnokságon
6. ifjúsági olimpiai játékokon
7. a fiatalok európai ifjúsági fesztiválján
 Harmadik prioritás: állami bajnokságon elért első helyezés – amennyiben az
eredményt szenior kategóriában érték el.
A 2013. és 2014 –ben elért eredményeket értékeljük.
A sportolókat egy prioritásban értékeljük a legjobb személyi eredményük alapján.
3. Az élsport finanszírozására a pályázat kiírását követően a sportszervezetek, amelyek
tagjai Zenta Község Sportszövetségének, jelentkezéseket nyújtanak be az űrlapon,
amely alkotó része a jelen pályázatnak, az előirányozott határidőn belül.
A sportszervezetek a bejelentőn kívül megküldik írásos formában a
bizonyítékokat hírlevél, oklevél, köszönőlevél, szövetségi jegyzék vagy más
dokumentum formájában, amely tanúsítja a sportoló státusát.
4. A bizottság az összes beérkezett jelentkezés alapján kidolgozza a sportolók pontozását.
A pontozást azon elv szerint kell eszközölni, hogy a megállapított prioritások
keretében minden helyezést 10 pontos alapvető számmal értékelünk, az alábbi
módon:
- Első prioritás – az olimpiai játékokon megszerzett helyezés: 1. hely 140 pont
2. hely 130 pont
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3. hely 120 pont
4. hely 110 pont
5. hely 100 pont
6. hely 90 pont
- Második prioritás – 1-3. helyezés a világbajnokságon
80 pont
az európai bajnokságon
70 pont
az univerziádén
60 pont
a mediterán játékokon
50 pont
az ifjúsági olimpiai játékokon
30 pont
a fiatalok európai ifjúsági fesztiválján 20 pont
azzal, hogy a 2. és 3. helyezés értékelésekor ezeken a versenyeken az
előirányozott pontszám csökken az alapvető szám 10 pont 1/3-ával vagy 2/3ával.
- Harmadik prioritás: szenior kategóriában az állami bajnokságon elért első
helyezés
10 pont
A beérkezett jelentkezések szerint a pontok teljes összege határozza meg egy
pont értékét a rendelkezésre álló költségvetési eszközökhöz viszonyítva.
5. A nyilvános pályázat 2014. december 03-án jelenik meg Zenta község Községi
Közigazgatási Hivatala hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta
község hivatalos honlapján.
6. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő jelzéssel: NYILVÁNOS
PÁLYÁZAT AZ ÉLSPORT FINANSZÍROZÁSÁRA, a 24400 Zenta, Fő tér 1. sz.
címre postán vagy Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala iktatójában.
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Barta Zsolttól, a 655-473-as
telefonszámon kapható.
A jelentkezések benyújtásának határideje 2014. december 12. 14.00 óra.
7. A pályázati dokumentáció átvehető minden munkanapon 7,00 órától 15,00
óráig a Zentai Községi Képviselő-testület épületében, Fő tér 1. sz. alatt, 24-es
iroda, illetve letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról a www.zenta-senta.co.rs
címről.
8. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza
Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíj odaítélésére kiválasztott sportolóról
szóló döntésjavaslatot és azt 3 napon belül megküldi a község polgármesterének.
9. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza Zenta
község költségvetéséből finanszírozott az élsport finanszírozásáról szóló döntést a
bizottságtól a dokumentáció átvételét követő öt napon belül.
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10. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat
eredményének megállapítását követő nyolc napon belül tájékoztatja a nyilvános
pályáztatási eljárás résztvevőit.
11. Zenta község költségvetéséből finanszírozott az élsport finanszírozásáról szóló döntés
ellen a pályázat résztvevői a döntés kézbesítését követő nyolc napon belül fellebbezést
nyújthatnak be Zenta község Községi Tanácsához.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 66-8/2014-III
Kelt: 2014. december 02.
Zenta

Ceglédi Rudolf s. k.
a Községi Tanács elnöke
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JELENTKEZÉS
A ZENTA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL AZ ÉLSPORT FINANSZÍROZÁSÁRA

ALAPVETŐ ADATOK

A sportszervezet neve

Címe (utca, házszám, helység)
Törzsszáma
Adóazonosító száma
Tevékenységi kódja
Képviselő(k)
Telefon / Fax
Е-mail / honlap
A jelentkezés
felelős személye

Család- és utónév
Telefon / E-mail cím

Neve és címe
Üzleti bank
Számlaszám
A számla aláírásáért
felelős személy
A jelölt család- és utóneve
A prioritás neme:
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A JELENTKEZÉS MELLÉKLETEI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

A sportszervezet
meghatalmazott személye
________________________
P. H.
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132.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
ZENTA KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
Szám: 031-40/2014-IV
Kelt: 2014. november 19-én
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 54. szakaszának 1.
bekezdése, kapcsolatban a családjogi törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 18/05. szám) 299.
szakaszával, továbbá Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 15.
szakasza alapján a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
I.
Jelen határozattal megállapításra kerülnek a házasságkötésre szolgáló helyiségek Zenta község területén:
1. Zenta településen:


Zentán a Fő tér 1. szám alatt, a Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épületében,
éspedig:

-

Nagyterem (37. számú iroda), kivéve szeptember 11., 12. és 13-án, a község ünnepe
alkalmából megtartott ünnepélyes rendezvények ideje alatt,
Zöld terem (39. számú iroda),
Andruskó terem (35. számú iroda).



A helyi közösségek székhelyén, éspedig:

-

Tópart helyi közösség – Zenta, Radnóti Miklós utca 15. szám,
Alvég helyi közösség – Zenta, Karađorđe utca 39. szám,
Kertek helyi közösség – Zenta, József Attila utca 54. szám.



A Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épülete előtti parkban található pavilonban.

2. A többi településen a helyi közösségek címén, éspedig:
-

Felsőhegy – Kisköz 59. szám,
Bogaras – Tito Marsall utca 29. szám,
Tornyos – Szent István utca 7. szám,
Kevi – Arany János utca 2. szám.
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3. Más helyen – az anyakönyvvezető engedélyével, a családjogi törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 18/05. szám) 299. szakaszának 3. bekezdése szerinti feltételek mellett.
II.
Az előző bekezdésben említett helyiségek a házasságkötési szertartás megtartására térítésmentesen
használhatók, a jelen határozat I. bekezdésének 3. pontja szerinti más helyen történő házasságkötés
esetén azonban a hivatalos személy – az anyakönyvvezető kiszállása valós költségeinek fedezése
érdekében térítmény fizetendő, a Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épületében található
helyiségek és a Zentai Községi Képviselő-testület hivatali épülete előtti parkban található pavilon
használatba adásának, továbbá a Községi Közigazgatási Hivatal szolgáltatásai ellátásának feltételeiről és
módjáról szóló rendeletnek (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2013. szám) megfelelően.
III.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Pásztor Mária s.k.,
a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
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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

979
984

EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:

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.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály

PÉLDÁNYSZÁM
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