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Z   E   N   T   A 



A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakaszának 1. 
pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 1. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz
A képviselő-testület a jelen rendelettel módosítja és kiegészíti a Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjét (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 12/2008. és 30/2012. szám), a továbbiakban: ügyrend. 

2. szakasz
Az ügyrend 85. szakaszának 4. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„Minden képviselő részt vehet a vitában a szavazóegység megfelelő „Normál”, illetve „Ügyrend” gombjának 
megnyomásával, miután a képviselő-testület elnöke erre engedélyt ad. A képviselő-testület elnöke a 
felszólalók sorrendjét a vitában való részvételre történő jelentkezés sorrendje alapján határozza meg.” 

3. szakasz
Az ügyrend 94. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A nyílt szavazás elektronikus úton, a szavazóegység megfelelő gombjának megnyomásával történik. A 
szavazás a javaslat mellett a szavazóegység „igen” gombjának megnyomásával, a javaslat ellen a 
szavazóegység „nem” gombjának megnyomásával, a szavazástól való tartózkodás pedig a szavazóegység 
„tartózkodás” gombjának megnyomásával történik. Az elektronikus szavazórendszer meghibásodása esetén a 
nyílt szavazás szavazólapok segítségével történik. Szavazólapok segítségével a szavazás a következő módon 
történik: a javaslat mellett „igen”-nel a zöld, a javaslat ellen „nem”-mel a piros, a szavazástól való 
tartózkodás esetén pedig a sárga szavazólapot kell felemelni.” 

4. szakasz
Az ügyrend 105. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A képviselő-testületi ülés folyamatáról mp3 formátumban rögzített hangfelvételek készülnek, amelyeket a 
képviselő-testületi dokumentációban kell őrizni. 
Minden képviselő jogosult meghallgatni a képviselő-testület üléséről készült hangfelvételt.” 

5. szakasz
A Zentai Községi Képviselő-testület ügyrendjének egyéb rendelkezései nem változnak. 

6. szakasz
Jelen rendelet a meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 110-3/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s. k. 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 

3.

24



A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013.  sz. – kiig., 108/2013 és 
142/2014) 92. szakaszának 4. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. 
február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
Zenta község 2014. évi konszolidált zárszámadásának külső könyvvizsgálatát végző 

könyvvizsgáló alkalmazására való meghatalmazásról 

I.  

A KKT meghatalmazza Zenta község polgármesterét, hogy Zenta község 2014. évi 
konszolidált zárszámadása külső könyvvizsgálatának ellátása céljából megfelelő minősítésű 
könyvvizsgálót alkalmazzon.  

II.  

Ezt a rendeletet Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 402-2/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

4.
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A kommunális tevékenységekről  szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) 1. 
szakasza 3. bekezdésének 6. pontja és  4. szakaszának 3. 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 
2015. február 10-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T   
A  KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

1. szakasz

A képviselő-testület  a  jelen  rendelettel  eszközli  a  kommunális tevékenységekről szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013., 8/2013., 13/2013. és 15/2014. sz.) módosítását 
és kiegészítését.  

2. szakasz

A rendelet  30. szakaszának 1. bekezdésében a „kéményseprői szolgáltatás” szavak után  
vesszőt kell tenni, és törölni  kell  az „és” szót,  míg  a „hőenergia disztribúciója” szavak után 
kiegészül „és  a  hőenergia ellátás” szavakkal.  

3. szakasz

A rendelet többi rendelkezése  változatlan  marad.  

4. 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: 352-6/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

5.
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Az energetikáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 145/2014. sz.) 361.  szak.  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 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi   

R E N D E L E T E T  
AZ ISMÉRVEKET ÉS  MÉRCÉKET AZ ENEREGETIKAI TEVÉKENYSÉG 

ELLÁTÁSÁHOZ AZ ENGEDÉLY KIADÁSÁÉRT FIZETENDŐ  TÉRÍTMÉNY 
MÉRTÉKE MEGHATÁROZÁSÁRÓL  SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

1. szakasz

A képviselő-testület a  jelen rendelettel  eszközli az  ismérveket  és mércéket  az energetikai 
tevékenység ellátásához az engedély  kiadásáért fizetendő  térítmény  mértéke meghatározásáról 
szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2007. és 16/2013. sz.) módosítását és 
kiegészítését.  

2. szakasz

A rendelet II. fejezetének   b) alfejezetének 3. bekezdésének táblázatos részében  módosul a 2. 
sorszám  alatti  engedélyezett  tevékenység,  a következők szerint: a „Disztribúció és  hőenergia 
ellátás” név helyett a tevékenység elnevezését az alábbiak szerint  határozzuk  meg „A hőenergia 
disztribúciója”.  
A rendelet ismérvei II. fejezetének  b) alfejezetének 3. bekezdésében a táblázatos  részében 
megállapítunk  egy új engedélyezett  tevékenységet  a  3. sorszám alatt  az alábbiak szerint: 
„Hőenergiával való ellátás”, és  a szorzószámot „6”-tal állapítjuk  meg.  

3. 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: 38-2/2015-I  
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

6.
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Az energetikáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 145/2014. sz.) 361. 
szakaszának 1. bekezdése,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  20. pontja,  Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  33. pontja 
és  az ismérveket  és mércéket  az energetikai tevékenység ellátásához az engedély  kiadásáért 
fizetendő  térítmény  mértéke meghatározásáról szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
8/2007. és  16/2013. sz.) I. fejezetének  4. pontja alapján   Zenta Község Képviselő-testülete a 
2015. február 10-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
A 2015. ÉVBEN AZ ENERGETIKAI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ AZ  

ENGEDÉLYÉRT JÁRÓ  TÉRÍMÉNY MÉRTÉKÉNEK  ELSZÁMOLÁSÁHOZ A 
SZORZÓSZÁM ÉRTÉKÉRŐL  

I. 

A 2015. évben az energetikai tevékenység ellátásához az engedélyért járó térítmény mértékének 
az elszámolásához a szorzószám 13.000,00 dinárt tesz ki.  

II. 

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: 38-1/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

7.

28



A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz. és 
83/2014. sz. – más törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja,  valamint  Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46.  szakasza 1.  bekezdésének 17. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete  2015. február 10-én meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
A 2015. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA INGATLANOK  

SZERZÉSÉRŐL SZÓLÓ ÉVES PROGRAM MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL   

1. szakasz

A képviselő-testület, összhangban a törvénnyel,  megállapítja a 2015. évben Zenta község 
köztulajdonába ingatlanok szerzéséről szóló éves programot.  

2. szakasz

A 2015. évben Zenta község köztulajdonába az  ingatlanok szerzésének éves 
programját az alábbiak szerint határozzuk meg:   

1. Az ingatlan  12/321-ik részét, amely a 17700-as számú kataszteri parcellán
található  a zentai  kataszteri községben,  a Nagy lapos címen,  és  amelynek
mezőgazdasági földterület státusa van,  2.  osztályú legelő,  területe  3 a 21 m2, és
amely  be lett jegyezve  a zentai kataszteri község  980-as számú ingatlanlapjába.

3. 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: 46-13/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

8.
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A köztuljadonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013. és 
105/2014. sz.) 27. szakaszának 10. bekezdése,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz. és 83/2014. sz. – más törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 
20. pontja,  az ingatlanforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 93/2014.,
121/2014. és 6/2015. sz.) 13. szakasza, valamit Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja alapján  Zenta Község Képviselő-
testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA INGATLAN BESZERZÉSE  

ELJÁRÁSÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz
A képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, megindítja Zenta község köztulajdonába 
ingatlan beszerzésének eljárását, térítésmentesen, az eddigi tulajdonos lemondási 
nyilatkozatával.  

2. szakasz
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyását adja az eddigi tulajdonos, Boros Gyevi Ferenc 
nyilatkozatára, aki a nyilatkozatával az OUP: 25/2015-ös számú, 2015.01.21-én kelt közjegyzői 
jegyzet formájában lemondott Zenta község javára  az  ingatlanja 12/321-ed részéről,  amely  a 
zentai kataszteri község 17700-as számú kataszteri parcelláján  található,  a Nagy lapos címen, 
és  amelynek mezőgazdasági földterület státusa van, 2. osztályú legelő,  területe  3 a 21 m2,  és 
amely be van jegyezve  a zentai kataszteri község 980-as ingatlanlapjában,  trafóállomás 
kiépítése céljából a  meliorizációs  berendezés töltésére a  szerző, azaz Zenta község javára az 
ingatlan  megjelölt részén.  
Az előző bekezdés szerinti jóváhagyás megadásával Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy  a szóban forgó ingatlan 12/321-ed része  átmenjen  Zenta község  köztulajdonába, 
térítésmentesen,  és, hogy a szóban forgó  tulajdonjog változtatást bejegyezzék az ingatlan-
nyilvántartóban és  egyben tudomásul veszi,  hogy az utasítás be nem tartása,  azaz a 
trafóállomás kiépítése a  meliorizációs berendezések  töltésére az  ingatlan  kijelölt részén Zenta 
község által ésszerű határidőn belül a felbontási feltétel fellépését jelenti a  szóban forgó 
egyirányú akaratnyilatkozat  visszahívását a szóban forgó ingatlan tulajdonosa részéről.  

3. 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: 464-2/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

9.
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. szám – másik törvény) 59. szakaszának 1. bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 97. szakaszának 1. bekezdése alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALRÓL SZÓLÓ RENDELET 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz
A Községi Képviselő-testület a jelen rendelettel eszközli a Zentai Községi Közigazgatási 
Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 32/2012. és 16/2013. szám) módosítását 
és kiegészítését. 

2. szakasz
A 41. szakasz 1. bekezdésének 4.1. „Településrendezési és építésügyi alosztály” pontját egy új 4.1. 
„Településrendezési, építésügyi és az egységesített eljárás lefolytatásában illetékes alosztály” 
pontra kell cserélni. 

3. szakasz
A rendelet 54. szakasza feletti alcím és az 54. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik: 

„4.1. Településrendezési, építésügyi és az egységesített eljárás lefolytatásában illetékes 
alosztály 

54. szakasz
A településrendezési, építésügyi és az egységesített eljárás lefolytatásában illetékes alosztály 
lefolytatja az egységesített eljárást: a lokációs engedélyek kiadására; az építési engedély kiadására; 
a munkálatok bejelentésére; a használati engedély kiadására; a tervezés, illetve a létesítményeknek 
az infrastruktúra-hálózatra való rákapcsolódása feltételeinek megszerzésére; valamint a 
közmegbízatások birtokosai által kiállított okmányok és egyéb dokumentumok megszerzésére 
vonatkozóan, melyek előfeltételei a létesítmények megépítésének, illetve az illetékességi körükből 
származó lokációs feltételek, építési engedélyek és használati engedélyek kiadásának, valamint az 
infrastruktúra-hálózatra való rákapcsolódás feltételei biztosításának és a megépített létesítmény 
feletti tulajdonjog bejegyzésének. Az egységesített eljárás keretében lefolytatásra kerül a lokációs 
feltételek, illetve az építési engedélyről szóló határozatok módosítása is. 
Az alosztály úgyszintén lefolytatja az egységesített eljárást a határozatok kiadásának a tervezésről 
és építésről szóló törvény 145. szakaszával részletesen leírt különleges eseteiben is.  
Az alosztály ellátja a községi közigazgatási hivatal teendőit is, melyek a községi területi terv, 
általános szabályozási terv, részletes szabályozási terv, valamint a községi székhely általános 
területrendezési tervének kidolgozása, településrendezési projektumok kidolgozása, az 
átparcellázási projektum megerősítése, földterület meghatározása rendes építményhasználatra és 
építési telekalakításra, a mezőgazdasági földterület rendeltetésének változtatása, ha a 
mezőgazdasági földterület rendeltetése tervdokumentummal építési telekre változik, valamint a 
középtávú és éves telekrendezési program kidolgozása eljárásának lefolytatására vonatkoznak, 
lefolytatja az épületek legalizálásának és bontásának eljárását, felügyelőségi felügyelet a 
létesítmények kiépítése felett Zenta község területén, 

10.
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valamint kialakítja és karbantartja a geo-területi adatbázist Zenta község földrajzi információs 
rendszerében. Az alosztály a beruházásokhoz, illetve a Zenta község köztulajdonában álló vagy a 
Zenta község által használt állami tulajdonban álló létesítmények folyó beruházási 
karbantartásához kapcsolódó építőipari szakmai teendőket is ellát, és szakmai segítséget nyújt a 
közbeszerzési teendők végzésével, valamint a nyilvános felhívások pályázati dokumentációjának 
kidolgozásával kapcsolatban.” 
 

4. szakasz 
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: 016-5/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

 
Širková Anikó s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület 

elnök asszonya 
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A környezetben a zajvédelemről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
36/2009. és 88/2010. sz.) 4. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 8. szakasza, Zenta község 
területén a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 6/2014. sz.) 11. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

P R O G R A M O T  
 ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2015. ÉVBEN A KÖRNYEZETBEN A ZAJSZINT 

ÁLLAPOTÁNAK MONITORINGJÁRÓL  

I. A PROGRAM ALAPJAI 

Zenta község, mint helyi önkormányzati egység a környezetvédelmi rendszer alanya, és a 
törvénnyel megállapított hatáskörének keretében biztosítja a környezetben a zaj állapotának 
folyamatos ellenőrzését és monitoringját.  

A zajmonitoringot szisztematikus méréssel, kivizsgálással és a zajindikátorok, fizikai 
nagyságok értékelésével végezzük, amelyekkel leírják a zajt a környezetben, és amelyek 
kapcsolódnak a zaj káros hatásához.  

1. A környezetben a zajszint állapota monitoringjának tartalma

Mérőhelyek  

Zenta község területén a 2015. évben a környezetben a zajszint állapotának 
monitoringjáról szóló program megvalósításának szükségleteire, Zenta község területének 
övezetekre bontása, a zajvédelem tervezése és a lakott településeken a zaj káros hatása 
zavarásának céljából meg kell kezdeni az ekvivalens zajszint folyamatos mérését a 
mérőhelyeken, amelyek a forgalmas közlekedési útvonalakat fedik a község minden 
településén: 

- pihenést és rekreációt szolgáló területek, kórházi övezetek, kulturális-történelmi 
helyek, nagy parkok és idegenforgalmi területek, kis és falusi települések, táborok és 
iskolai övezetek,  

- tisztán lakóterületek,  
- üzleti- és lakóterületek, kereskedelmi- és lakóterületek és játszóterek,  
- a város központja, kisipari, kereskedelmi, adminisztrációs-közigazgatási övezet, az 

autóutak menti övezetek, magisztrális és városi közlekedési útvonalak, 
- ipari, raktározási és szervízelési területek, az autóbusz és a vasúti pályaudvar körüli 

területek.  

A mérés üteme és mérési intervallumok   

Zenta község területén a zajszint állapotának monitoringját karakterisztikus időbeli 
intervallumokban szervezzük, a nappali és éjszakai időszakban 3 (három) mérőhelyen hat 
periódusban, minden második hónapban. Minden mérőhelyen 3 (három) mérést végzünk 
nappal és 2 (kettő) mérést éjszaka.  

11.
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A monitoring paraméterei  
 

 Minden mérőhelyen a zajszint állapota monitoringja procedúrájának a célja az 
alábbiak megállapítása: 

- zajparaméterek (a zaj jellege, ekvivalens zajszint, a zaj százalékban kifejezett szintje, 
időbeli függőség a zajszinttől), 

- közlekedési paraméterek (a személygépkocsik, a könnyű és súlyos tehergépkocsik, 
autóbuszok és motorkerékpárok frekvenciája) és 

- a közlekedési útvonalak paraméterei (a közlekedési útvonal típusa és szélessége, a 
közlekedési útvonal melletti épület magassága).  

 
A mért paraméterek eredményeit és a jelentéseket a környezetben a zajvédelemről szóló 

törvénnyel (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. sz.) és a 
zajindikátorokról, a határértékekről, a zajindikátorok értékelési módszeréről, a zavarásról és 
a környezetben a zaj káros hatásairól szóló kormányrendelettel (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 75/2010. sz.) összhangban fogjuk tolmácsolni.  
 

2. A környezetben a zaj állapota folyamatos monitoringjának céljai 
 
A zajszint állapota folyamatos monitoringjával megállapítjuk a reális zajállapotot a 

környezetben Zenta község területén, feltételek teremtésének értelmében, hogy: 
- megállapítsuk a zajvédelem, illetve hangvédelem intézkedéseit és feltételeit, a 

területeken, amelyeken túlzott mértékű a zajszint, 
- elvégezzük a város területének akusztikai övezetekbe sorolását, megállapítva a tilalmi 

intézkedéseket és az egyes zajforrások használatának korlátozását, 
- a „csendes” övezet védelméhez, 
- a környezetben a zajvédelmi helyi akcióterv kidolgozásához, 
- a zaj problémáját felülvizsgáljuk és beépítsük a tervekbe új településrészek 

területrendezéskor illetve a meglévő települések rekonstrukciója alkalmával, 
összhangban a szabvánnyal (SRPS U.J6.205), 

- lakó-, beruházási- és ipari létesítmények, kis ipari létesítmények és városi infrastruktúra 
kiépítésekor és műszaki átvételekor biztosítsuk, és tiszteletben tartsuk a megállapított 
műszaki előírásokat, amelyek garantálják a minőséges zajvédelmet (a SRPS U.J6-os 
szabvány csoportjából).  

 
II. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZAKASZAI 

 
Zenta község területén a környezetben a zajszint figyelemmel kísérése programjának a 

megvalósítása három szakaszt ölel fel: 
I. szakasz – Zenta község területén a 2015. évben a környezetben a zaj monitoringja 
programjának Zenta község Községi Tanácsa általi meghozatala.  
II. szakasz – A meghatalmazott szakmai szervezet kiválasztása a program megvalósításához 
és az azzal való szerződéskötés.  
III. szakasz – A program megvalósítása a kiválasztott meghatalmazott szakmai szervezet 
által.  
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III. FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK 

 
A jelen programmal meghatározott mérőhelyeken a kommunális zaj szintje 

állapotának monitoringát a környezetvédelmi költségvetési pénzalapból kell finanszírozni 
a környezetvédelem és –fejlesztés eszközei használatáról szóló érvényes program szerint.  

 
A program a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 

nyolcadik napon lép hatályba.  
 

      
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 501-59/2014-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

 
Širková Anikó s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület 

elnök asszonya 
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A tűzvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. sz.) 28. 
szakaszának 1. bekezdése,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. bekezdése alapján  Zenta Község Képviselő-
testülete  a  2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

TŰZVÉDELMI SZABÁLYOKAT  
ZENTA KÖZSÉG SZERVEIBEN  

BEVEZETŐ RÉSZ  

Zenta község szerveinek létesítménye magában a városközpontban helyezkedik el, a Fő 
tér 1. szám alatt.  A létesítmény körüli megközelítők és forgalmi útvonalak 
aszfaltozottak.  A létesítmény a Zentai Tűzoltó  Mentőszolgálat Osztályától körülbelül 
350 méter távolságra van,  és tűz esetén a  tűzoltó  autók a  legrövidebb úton,  a  Zentai 
Tűzoltó  Mentőszolgálat Osztályától,  a  Posta utcai  reláción pontosan Zenta  község 
létesítményéhez közlekednének.  A létesítmény udvarába a tűzoltó  autókkal a  bejárat a 
Hentes utcában van.  

A közlekedési útvonalak a tűzoltó autó mozgásának irányaiban szilárd alapból épültek, 
sima terepen,  aszfaltozottak,  rendszeresen karban vannak tartva és beavatkozás 
szükségleteire  használhatóak az egész év folyamán.   

A tűzoltó osztálynak a helyszínre való kiszállásához 2-3 percre van szüksége.  

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz

A jelen tűzvédelmi szabályokkal (a továbbiakban: szabályok) a képviselő-testület  
rendezi  a  folyamat megszervezését,  amely  csökkenti a  tűz kockázatát, és amennyiben 
tűz ütne ki,  annak  terjedésének  megakadályozását és  az emberek és vagyon 
biztonságos  evakuálását, összhangban az evakuációs  tervvel és  tűz esetén  az  eljárásról 
szóló utasításokkal,  amelyeket a jelen  szabály állapít meg.  

A jelen szabályokkal rendezzük a  dolgozók  felkészítésének módját a  tűzvédelem  
lefolytatását illetően és  a felkészített személyek, és más foglalkoztatottak kötelezettségét 
a  tűzvédelmi  teendők ellátására.  

2. szakasz

A tűzvédelem,  a  jelen  szabályok   értelmében  az intézkedések és cselekmények 
összegségét képviseli, amelyet a  helyi  önkormányzatnak (a továbbiakban Zenta község 
szerveinek) foganatosítania  kell,  a  jelen szabályok  1. szakasza  szerinti célok 
megvalósítása érdekében.  

12.
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3. szakasz

A tűzvédelmet folyamatosan szervezzük és folytatjuk le minden létesítményben,  amelyet 
Zenta község szervei használnak,  összhangban a törvénnyel és  egyéb jogszabályokkal, 
valamint a jelen szabályokkal.  

2. A TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK MEGSZERVEZÉSE

4. szakasz

A technológiai folyamatot  Zenta község szerveinek munkakörével feltételezzük, amely 
főként az adminisztrációs és az ezzel  kapcsolatos kísérő  teendőket öleli fel  az 
Alkotmány,  a  törvény, a község statútuma és  a község más aktusai  alapján. 

5. szakasz

A létesítmény rendeltetése és tartalma  

A létesítmények és helyiségek, amelyekben Zenta község szerveinek alapvető 
tevékenységét végzik, az egész év folyamán használatban vannak adminisztrációs  és 
irodai  teendőkre.  

A létesítmény egy építészeti egészként van kivitelezve, masszív építésű,  a szerkezet 
klasszikus építésével,  szabadon álló három  homlokzati  oldallal,  amelyek  a  Fő tér, 
Posta és Fő utca  felé fordulnak.  A létesítmény a  fő részből  (keleti),  északi  és déli 
szárnyból áll.  

A létesítmény, mint egységes építészeti egész,  területileg  el van választva  a szomszédos 
létesítményektől,  ami  arra utal,  hogy  nincs lehetőség a  tűznek az átterjedésére a 
szomszédos létesítményekre és fordítva. 

A létesítmény nincs felosztva tűzszektorokra, az emeletek horizontális és vertikális 
kapcsolatok egy tűzszektorban.  

A létesítménynek van villamossági  installációja,  villámhárító  installációja, melegvíz 
installációja alállomással, telekommunikációs installációja,  vízvezeték- és 
csatornahálózata.  

A tetőszerkezet fagerendákból van kivitelezve, a tetőfedés  pedig bors cserép.  

A létesítménynek két fő és két mellék  bejárata-kijárata  van. A létesítmény fő bejárata-
kijárata a déli részen van a Posta utcáról, és a  keleti oldalon  a Fő térről.  А két mellék 
bejárat-kijárat   az  udvar felőliek.  
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Az épület fő  része  (keleti)  emeletessége Pi+Fsz+2. A pince részét a Fő tér  felé Zenta 
község szerveinek a leírt leltára  elhelyezésére használják,  a pince  egy részét pedig  
hozzáillesztett menedékhelyként használják,  területe  115 m2.  A pincerészbe a bejárat-
kijárat az udvar felől van vertikális beton lépcsőzeten keresztül, amelynek  16  lépcsőfoka 
van.  A pincében van elektromos installáció.  
 
A létesítmény fő részének a földszintjén található helyiségeket jogi személyek 
használják: ruházat, lábbeli, műszaki áru, vadász- és horgászfelszerelés üzletekre,  az 
idegenforgalmi  szervezet  helyiségeire,  a bank  helyiségeire,  és  kávézókra. 
 
A fő bejárat  portáljának szerkezete az  épület  keleti részén  kovácsoltvasból van,  
üvegezett,  a könyöklő acélbádogból van. A portál kétszárnyas a gyalogos ajtóval, mérete 
0,75 m. A kétszárnyas portál mérete 4,10 m  és  szükség szerint nyitható.  Az ajtó és a 
portál kívülről befelé nyílik.  
 
A fő hall földszintjén a  bejárattól a bal  oldalon helyezkedik  el  a  telefonközpont,  
amely  portásfülkeként is szolgál,  és  jobb felől van a  létesítményből  a  mellék  bejárat-
kijárat  az udvar irányából. A hall padlózata  teraco  lapokkal lapozott.  A kommunikáció 
a  földszintről  az első  emeletre   központi és  két  szélső félkör alakú  lépcsőzet.  
Központilag 5 lépcsőfok  van,  pihenővel, a szélső  pedig 11-11  lépcsőfokkal, pihenővel 
és még 12 lépcsőfokkal.  A pihenők és  a  lépcsők öntött tupléből vannak.   
 
Az első emeleten a folyosó 72 m hosszú (a létesítmény  északitól  a déli feléig),   és az 
evakuációs  lépcsőzethez   mindkét  irányból  29 m.  A folyosó  teraco  lapokkal  fedett és  
2,90 m  széles,  az ovális galéria a hall  felett  pedig  öntött tupléből van.  
 
Az első emeleten találhatóak a polgármester, a községi tanács tagjai,  a  községi 
közigazgatási  hivatal  irodái, összesen  kilenc iroda  és  három terem,  éspedig: a nagy 
Ünnepi-terem,  az Andruskó-terem és a Zöld-terem.  Az Ünnepi-teremben tartják a Zentai 
KKT üléseit,  különféle szemináriumokat,  rendezvényeket,  előadásokat,  esketéseket.  A 
Zöld-terem  rendeltetése  a  községi tanács  ülései és  más  ülések  a Zenta  község szervei 
hatásköréből és  különféle ünnepélyes fogadások.  Az Andruskó-termet különféle 
előadásokra, szemináriumokra, ünnepségekre  használják.  Az első emeleten található 
még  két  suplé, két toalett és  egy helyiség  a Zentai Ingatlan-nyilvántartónak.  
 
Az épület keleti részén a kommunikáció az első és második emelet  között  két szélső 
félkör alakú lépcsőzettel bonyolódik,  11-11 lépcsőfokkal és  pihenővel és  még  12  
lépcsőfokkal.  A lépcsőházak öntött teracból vannak.  A második emeleten a folyosó 64 
m, és az evakuációs lépcsőházig mindkét irányból  26 m.  A folyosó  teraco lapokkal  van  
lapozva és  3,00 m  széles,  és az aula az első  emelet felett öntött teracból  van.  A 
második emeleten tizenhárom iroda található, a szerverállomás, és suplák a  
takarítónőknek és két toalett.  Ezen az emeleten vannak a Zentai Történelmi Levéltár és a 
Szerb K.  Belügyminisztériumának - a polgárvédelmi és tűzvédelmi  felügyelői.  
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A létesítmény északi részének emeletessége Pi-Fsz-P1.  A pincerészt nincs használatban,  
a  földszinten  pedig  különféle  boltok  és  üzlethelyiségek vannak, amelyeket  jogi 
személyek használnak.  
 
Az első emeleten találhatóak a  községi tanács tagjainak, az alpolgármesternek és a 
képviselő-testület titkárának az irodái,  összesen hat iroda.  
 
Munkanapokon a bejárat a létesítménybe a Posta utca irányából van.  
 
A létesítmény déli részének emeletessége Pi-Fsz+P1. A pincerészt kerti és más szerszám 
és felszerelés elhelyezésére használják.  A földszint részében, amelyet nem használnak  
Zenta község szervei boltok és kávézók találhatók.  A portál  szerkezete a második  fő  
bejárat gyalogos  bejáratával kovácsoltvasból van,  üvegezett felső résszel és  acélbádog 
könyöklővel.  A gyalogos ajtó 0,75 m széles,  Kívülről belülre nyílik.  A bejárat bal  felén  
egy  szekrény  található a  főkapcsolóval és a biztosítékokkal.  A belépő hall két szinten  
van  ferde  rámpával a  bejárattól  a bal  felén és  két  lépcsőfokkal  a  közepén.  A 
bejárattal szemben van  a portásfülke,  és  a  portásfülke mögött az  udvari rész felé két  
toalett van és egy  szűk folyosó ferde rámpával, kijárattal az udvarra. A hall egy része 
váróteremként szolgál.  A földszinten, a  bejárat bal oldalán  három  iroda található, és  a  
jobb felén  még  három  iroda.  Az udvari részben található a műhely és a fénymásoló.  
 
A kommunikáció a földszint és az első emelet  között vertikális lépcsőzeten keresztül 
bonyolódik.  A lépcsőzet kétágú, szélessége 1,80 m, és 15 lépcsőfokból, pihenőből  és  
még 16 lépcsőfokból áll.  
 
Az első emeleten tizenkét iroda van, az  irattár,  a  teakonyha, a toalett  és  még  hat iroda,  
amelyet  a  köztársasági és tartományi  szervek (felügyelők) használnak. A folyosó teraco 
lapokkal lapozott, hossza 33 m és szélessége 3,70 m.  
 
A személyek maximális száma,  akik  egy pillanatban  az épületben találhatóak  250 
(Zenta község szerveiben foglalkoztatottak 88,  Történelmi Levéltár 15,  Ingatlan-
nyilvántartó 6, köztársasági és  tartományi felügyelők 6 – összesen  foglalkoztatott  115 
és  kb.  135 személy mint: ügyfél,  szemináriumon, előadáson,  fogadáson,  ünnepségen  
résztvevő).   
 
Munkafelszerelés  
 
A munkafelszerelés, amelyet az irodákban használnak tipikus  az adminisztrációs teendők  
ellátására és computeres és más kísérő felszerelésből  áll (nyomtatók,  szkennerek, 
kalkulátorok,  fénymásoló készülékek), telefonok, faxok, irodai  bútorok (munkaasztalok,  
székek, plakárok és szekrények a dokumentáció elhelyezésére).   
Zenta község szervei leltárának karbantartására és javítására a házmester a műhelyében  
fúrógépet,  csiszológépet és  kézi mechanikus szerszámokat használ.  
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3. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS TŰZVÉDELEM  
 

6. szakasz  
 

A tűzvédelem megelőző intézkedéseinek a célja a tűz keletkezése okának  elhárítása,  a  
tűz kitörésének,  terjedésének és oltásának a megakadályozása.  
 
Zenta község szerveinek  létesítményeiben  és  helyiségeiben, valamint a körülöttük  levő  
térségben,  különösen az alábbi  tűzvédelmi  megelőző intézkedéseket alkalmazzuk:  
 
1. A meglévő létesítmények  tervezésénél és az adaptációs és rekonstrukciós munkálatok  
kivitelezésénél,  valamint  beépítésnél,  a  berendezések, installáció és  felszerelés   
használatakor  és  karbantartásakor a  létesítményekben, amelyeket  Zenta  község szervei  
használnak az  előirányozott  műszaki normatívákat és  érvényes szabványokat  kell  
alkalmazni.  
 
2. A létesítményeket és berendezéseket kifogástalan állapotban kell tartani és 
rendeltetésszerűen használni, biztonságos módon, hogy megakadályozzuk a tűz 
keletkezését.  
 
3. A létesítményeket el kell látni tűzoltó készülékekkel, összhangban a tűzvédelemre 
előirányozott műszaki normatívákkal és szabványokkal.  
 
4.  Az elektronos-,  ventilációs-,  hő-,  villámhárító-,  csatorna- és más installációkat  és  a  
létesítményben  levő  berendezéseket úgy kell kivitelezni,  illetve  elhelyezni,  hogy  ne 
képezzenek  tűzveszélyt.  
 
5. A tűzoltó kézi készülékeket rendszeresen meg kell vizsgálni,  szervízelni és  
ellenőrzésképpen  kivizsgálni évente kétszer  a  meghatalmazott vállalat  vagy intézmény 
által,  amiről külön nyilvántartást kell vezetni.  
 
6. A tűzoltó felszerelést kifogástalan és működő állapotban kell tartani,  
rendeltetésszerűen  használni és  a  kijelölt és tűz esetén a használatra  könnyen elérhető 
helyeken  kell elhelyezni.   
 
7. Zenta község szerveinek a  tulajdonában levő motoros gépjárműveknek  kell, hogy  
legyen  kézi C-1-es típusú  tűzoltó készüléküknek.  
 

7. szakasz  
 

A tűz kitörése kockázatának csökkentése céljából,  minden cselekményt, eljárást és 
folyamatot, amelyek   jogszabályokkal rendezettek,  vagy  kötelező szabványok alá esnek 
ezekkel  a  jogszabályokkal és szabványokkal összhangban kell végrehajtani.  
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Tűz kitörése esetén a hatékony reagálás céljából biztosítani kell a zavartalan átjárásokat 
és a megfelelő távolságokat a gyúlékony anyag és a potenciális tűzokozók között 
(energiaforrások és stb.)  
 

8. szakasz  
 

Zenta község szervei létesítményeinek padlásán  tilos  bármilyen  anyag és felszerelés  
tartása, kivéve  a  tűz oltását szolgáló felszerelést és eszközöket.  
 

9. szakasz  
 

Zenta község szerveinek létesítményeiben  és  helyiségeiben  tilos a dohányzás, nem 
használhatóak rezsók,  fűtőtestek,  elektromos radiátorok és  hasonló termo-elektronikus 
készülékek és fűtőtestek,  kivéve az erre a rendeltetésre a  külön  felszerelt helyiségekben 
és  a  községi  közigazgatási hivatal vezetőjének előzetesen  beszerzett  jóváhagyása 
alapján.  
 
Használat után kötelező kikapcsolni a termo-elektronikus készülékeket, berendezéseket 
és  más  fűtőtesteket.  
 
Tilos az elektro-szekrények és kapcsolók, elektromos kábelek és  villanykörte helyek 
minden  eltorlaszolása bármilyen  anyaggal, valamint az elektromos  kábelek  és  más  
elektromos berendezések improvizációs összekapcsolása és izolálása Zenta község 
létesítményeiben  és helyiségeiben.  
 
Minden hulladék anyagot, papírt, karton göngyöleget és más  könnyen  gyúlékony 
anyagot ki kell  vinni  a munkahelyiségekből a munkaidő végén  az arra kijelölt helyre.  
 
Az iroda és más helyiségek kulcsai,  a  kijárati ajtóké is,  amelyek  általában zárva vannak 
a  portásfülke 61-es számú helyiségében vannak.  
 

10. szakasz  
 

A megközelítő utaknak, bejáratoknak,  kijáratoknak, átjáróknak  és  lépcsőházaknak  a  
létesítményekben  mindig  szabadnak kell lenniük a zavartalan átjárás céljából.  
 
A kijárat megjelöléséhez veszély esetén és az elsősegély megjelöléséhez a jelek  
biztosításáról  és  a  munkaegészségügyről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 
95/2010. sz.) által előirányozott  megjelöléseket kell használni.  
 
A pánik elleni kivilágítás installációja világítótestekkel van kivitelezve saját elemekkel,  
és be van építve a létesítményben  minden  horizontális és vertikális kommunikációs úton 
és a bejáratnál-kijáratnál.  
 
A létesítményben nincs beépítve  tűzjelző rendszer.  
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11. szakasz  
 

A gyúlékony anyagokkal a munka  és  egyéb  tűzveszélyes cselekmények  végzése  Zenta 
község szerveinek  létesítményeiben és helyiségeiben csak azzal a feltétellel  
engedélyezhető, ha foganatosították a megfelelő tűzvédelmi intézkedéseket.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti munkálatok megkezdése előtt a munkavezető 
tájékoztatja a  tűzvédelemi teendőkért felelős  személyt ezen  munkálatok  ellátásának 
helyéről és  idejéről,  aki írásos jóváhagyást ad ki a  munkálatok kivitelezésére és  
meghagyja az intézkedéseket, amelyeket előzőleg  foganatosítani kell.  
 

12. szakasz  
 

Az irodahelyiségekben,  fénymásolóban,  irattárban és  más  helyiségekben,  amelyekben  
papírt,  regisztrátorokat és  hasonló irodai anyagot  raktároznak és őriznek, biztosítani 
kell  a  távolságukat  a  plafontól és a  villanyégő helyétől  legalább 60 cm-re, a faltól és  
a  hozzáféréstől a távolság nem lehet kevesebb, mint 80 cm.  
 

13. szakasz  
 

A jelen  szabályokkal megállapított  tűzvédelmi megelőző intézkedéseket köteles 
lefolytatni minden foglalkoztatott és más személyek,  akik  bármilyen alapon a  
létesítményekben vannak, vagy  tartózkodnak,  amelyeket Zenta község  szervei 
használnak.  
 

14. szakasz  
 

A tűz oltására szánt berendezések, felszerelés és eszközök csak akkor használhatóak, ha 
megfelelnek az érvényes szabványoknak, illetve ha el vannak látva megfelelő ateszttel,  
és  kifogástalan állapotban kell őket tartani,  és erről  rendszeres nyilvántartást kell 
vezetni. 
 
A tűz oltására szánt berendezéseket, felszerelést és eszközöket Zenta község szerveinek  
létesítményeiben  és helyiségeiben elérhető,  látható és  előírásosan megjelölt helyeken  
kell elhelyezni,  és  csak  a  tűz  lokalizálására és oltására használhatóak.  
 
A tűz oltását szolgáló felszerelés, amelyet Zenta község szerveinek a létesítményeiben és 
helyiségeiben használnak, eleget kell, hogy tegyen a lokáció megjelölése 
követelményeinek és a  tűz oltását szolgáló felszerelés beazonosításának,  amelyet  a  
biztonsági jelzések  biztosításáról és  a  munkahelyi  egészségről szóló szabályzat irányoz 
elő.  
 

15. szakasz  
 

Zenta község szerveiben a tűzvédelmi megelőző  intézkedéseket  a jelen szabályokkal  
rendezzük, összhangban a törvénnyel és más jogszabályokkal és a hatásköri 
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Belügyminisztériumi  szerv végzésével,  a Városháza  létesítmény  besorolásáról  a  
tűzveszélyezettség  harmadik kategóriájába és oly módon,  hogy  biztosítva  legyenek  
az  előirányozott és  meghagyott  tűzvédelmi  intézkedések,  valamint  egyéb teendők 
ellátása,  amelyeket a törvény  és  más, a tűzvédelem  területét érintő  jogszabályok 
állapítanak meg.  
 
4. A MEGELŐZŐ TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK MEGSZERVEZÉSÉVEL  
ÉS LEFOLYTATÁSÁVAL MEGBÍZOTT SZEMÉLY   
 

16. szakasz  
 

A megelőző tűzvédelmi intézkedések megszervezésére és lefolytatására szakmailag 
felkészített személynek az alábbi kötelezettségei vannak:  
 
1) lefolytatja a megelőző tűzvédelmi intézkedéseket, amelyeket a törvény és más 
jogszabályok, a jelen szabályok és  Zenta község egyéb általános aktusai állapítanak meg,  
 
2) megállapítja a tűzvédelmi készülékek és más felszerelés számát és elrendezését,  
ellenőrzi azok  kifogástalanságát és foganatosítja az intézkedéseket a cseréjükre,  
javításukra, szervízelésükre és hasonló beavatkozásokra,  
 
3) részt  vesz   a  tűzvédelem területén a  szabályjavaslatok és egyéb aktusok  
elkészítésében, és a meghozatalukat követően lefolytatja ezekkel az aktusokkal  
megállapított  intézkedéseket,  amelyeket feladatául tűztek ki,  
 
4) közvetlenül ellenőrzi   a  megállapított vagy meghagyott tűzvédelmi intézkedéseket,  
és  bizonyos szabálytalanságok vagy hiányosságok megállapítása esetén,  amelyek miatt 
közvetlen veszély áll fenn a  tűz kiütésére,  haladéktalanul meghagyja, vagy javasolja  a 
községi közigazgatási hivatal vezetőjének az észlelt szabálytalanságok vagy  
munkatilalom  sürgős  elhárítását,  
 
5) részt vesz a  foglalkoztatottak alapvető felkészítése  programjának előkészítésében  és  
lefolytatásában és  azok  gyakorlati  tudásfelmérésében a  tűzvédelem területén,  
 
6) rendszeresen tájékoztatja a községi közigazgatási hivatal vezetőjét minden jelenségről,  
változásról és  problémáról a  tűzvédelem területén és  javasolja a konkrét intézkedések  
foganatosítását,    
 
7) kidolgozza az éves jelentést a tűzvédelem állapotáról és az éves programot a szükséges 
intézkedések foganatosítására a tűzvédelem lefolytatása és előmozdítása terén,  
 
8) kíséri a tűzvédelem területének jogszabályait, valamint  ezen a területen  a  műszaki  
vívmányokat, és ezzel  összhangban  javasolja  és  foganatosítja  a  szükséges 
intézkedéseket  a  tűzvédelem előmozdítása terén,  
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9) javasolja és ellenőrzi a tűzvédelmi intézkedések és normatívák lefolytatását 
adaptáláskor, újjáépítéskor, javításkor és szervízeléskor, amelyeket a létesítményekben 
folytatnak le,  
 
10) megszervezi a megfelelő figyelmeztető és tűzveszélyes helyek jeleinek elhelyezését, 
valamint az evakuációs irányokat és a tűzvédelmi utakat,  
 
11) rendszeresen  oktatja, és szakmailag képzi magát a  tűzvédelem területén,  és e célból   
látogat minden  szervezett kurzust,  szemináriumot,  gyakorlatot és  egyéb továbbképzési  
formákat, valamint önállóan is kiegészíti tudását a községi szerv vezetőjének 
meghagyásai  szerint,  
 
12) vezeti az előirányozott nyilvántartást és  
 
13) ellát egyéb teendőket a tűzvédelem területén,  
 
14) a tűzvédelem megelőző intézkedéseinek megszervezésére és lefolytatására 
szakmailag felkészített személy munkájáért, valamint a jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti kötelezettségéért a községi közigazgatási hivatal vezetőjének felel.  
 

17. szakasz   
 

A szakképesítés nemét és a  jelen  szabály  16. szakasza szerinti teendők  végzésének 
egyéb  feltételeit a munkahelyek  besorolásáról szóló általános aktus állapítja meg,  
összhangban  a  tűzvédelmi törvénnyel.  
 
5. A SZERVEK,  A  KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 
ÉS A  FOGLAKOZTATOTTAK  KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI ÉS A  
FELELŐSSÉG  AZ ELŐIRÁNYOZOTT  TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK 
FIGYELMEN  KÍVÜL  HAGYÁSA ESETÉN   
 
A. KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   
 

18. szakasz   
 

A Községi Képviselő-testület a tűzvédelem területének szervezésében, lefolytatásában és 
előmozdításában  az alábbiakat foganatosítja:  
 
1) meghozza a tűzvédelmi szabályokat és az evakuációs tervet és az utasításokat tűz 
esetén való eljárásra,  
 
2) gondoskodik az eszközök biztosításáról, megállapítja a tűzvédelemhez szükséges 
eszközöket és jóváhagyja azok használatát,  
 
3) betekintést végez a tűzvédelem megelőző intézkedései  szervezésének  állapotába,  a  
biztonsági  állapotba és  intézkedésekbe a  tűzvédelem előmozdítása céljából,  

44



 
B. A KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJE   
 

19. szakasz   
 

Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a vezetője a tűzvédelem szervezése, 
lefolytatása és  előmozdítása terén:  
 
1) közvetlenül felel a tűzvédelem megszervezéséért, összhangban a törvénnyel és a 
törvény alapján hozott jogszabályokkal,  
 
2) meghozza a tűzvédelem terén a dolgozók felkészítésének programját, a 
Belügyminisztérium hatásköri szerve véleményének beszerzését követően,  
 
3) meghatározza a községi közigazgatási hivatalban foglalkoztatott személyt, aki 
szakmailag felkészült a tűzvédelmi intézkedések lefolytatására, akinek határozattal a 
hatáskörébe helyezi a tűzvédelmi megelőző intézkedések lefolytatását, valamint más 
intézkedéseket,  
 
4) jóváhagyja a tűzvédelem területén a lefolytatott intézkedések aktivitásának programját 
a naptári évre és jóváhagyja a pénzügyi eszközöket, amelyek szükségesek a hiányosságok  
elhárítására a tűzvédelmi intézkedések lefolytatása tekintetében, összhangban a  
törvénnyel és a jelen szabályokkal,  
 
5) megindítja az eljárást a községi közigazgatási hivatalban foglalkoztatottak 
felelősségének megállapítására a tűzvédelmi intézkedések lefolytatásával kapcsolatban.  
 
C. A TISZTASÁG FENNTARTÁSÁN FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEK   
 

20. szakasz   
 

A tisztaság fenntartásán dolgozó személyeknek Zenta község szerveinek 
létesítményeiben kell, hogy legyen letett képzésük a tűzvédelem  területén.  
 
- a személyek, akik a tisztaság fenntartásának teendőit látják el kötelesek:  
 
- a munkaidő végén, illetve a munkába jövetelkor ellenőrizni,  hogy  a  létesítményben,  
amelyet Zenta község szervei  használnak ki vannak-e kapcsolva az összes  elektromos 
készülékek és  berendezések,  ha  nincsenek, akkor  maguknak kell kikapcsolniuk,  
 
- figyelmesen kezelni az elektromos készülékeket és berendezéseket, és minden észlelt 
szabálytalanságot azonnal jelenteniük kell a tűzvédelemmel megbízott személynek,  
 
- ellátnak egyéb teendőket és feladatokat a tűzvédelem területén.  
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D. ZENTA KÖZSÉG SZERVEIBEN FOGLALKOZTATOTTAK   
 

21. szakasz   
 

A Zenta község szerveiben foglalkoztatottaknak joga és kötelezettsége: 
 
1) hogy munkába állásukkor megismerkedjenek a jelen szabályok rendelkezéseivel és  a  
tűz keletkezésének okaival,  
 
2) hogy megismerkedjenek az oltást szolgáló eszközökkel, valamint azok felosztásával, 
valamint  az  eljárással  tűz esetén,  
 
3) hogy az  oltófelszerelést őrizzék, ne torlaszolják el,  ne sértsék meg és  ne tulajdonítsák 
el,  
 
4) kötelesek részt venni a  tűzvédelem területén  a képzésen  és  a  tudásfelmérésen,  
 
5) ha valamiféle hiányosságot észlelnek, amely tüzet okozhat, hogy tájékoztassák  a 
tűzvédelemre felkészített  személyt (TFSZ),  
 
6) hogy a munkahelyükön munkavégzéskor tiszteletben tartsák a technológiai folyamatot 
és  minden tűzvédelmi intézkedést,  
 
7) hogy tiszteletben tartsák a figyelmeztető jeleket, és, hogy  szabadon hagyják  a  tűz 
utakat,  a kötelező  kijáratokat,  valamint  a  hozzáférést  a  tűzoltó  készülékekhez,  
 
8) hogy tűz esetén megkíséreljék a rendelkezésre álló eszközökkel eloltani a tüzet,  és 
amennyiben  erre nincs lehetőségük segítséget kérnek  a TFSZ-től és értesítik a  tűzoltó-
mentő egységet. 
 
9) hogy tiszteletben tartsák a munkaügyi utasításokat biztonságos módon a tűzvédelem  
szempontjából és a TFSZ személy  utasításait.  
 
10) hogy a teendők végzésekor a munkaeljárásokat a jelen tűzvédelmi szabályok 
rendelkezéseivel összhangban vitelezzék ki, és a munkafelszereléssel a gyártó utasításai 
szerint járjanak el, rendeltetésszerűen és különös figyelemmel.  
 
Amennyiben a foglalkoztatott nem tartja be a jelen szabályok szerinti tűzvédelmi 
intézkedéseket, szabálysértésért felel, összhangban a törvénnyel, valamint fegyelmileg a 
munkakötelezettség megsértése miatt.  
 

22. szakasz   
 

A szervezők, akik nyilvános összejövetelek, rendezvények, koncertek szervezésekor 
használják a hangosítást és a világítást a létesítményben  vagy az előtt,  amelyet  Zenta 
község szervei  használnak,  kötelesek biztosítani  egy  elektromos szakos személy 
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jelenlétét,  aki  kezeli  a hangosítást és  a  világítást,  és  akit  felkészítettek a  tűzoltó 
készülékek  kezelésére.  
 
E. A BELSŐ ELLENŐRZÉS VÉGZÉSÉNEK MÓDJA A  TŰZVÉDELMI  
MEGELŐZŐ  INTÉZKEDÉSEK  LEFOLYTATÁSÁBAN  
 

23. szakasz   
 

A Zenta község szervei által használt létesítményekben a belső tűzvédelmi ellenőrzést 
Zenta Községi Közigazgatási Hivatalának vezetője és a tűzvédelmi megelőző 
intézkedések lefolytatásáért felelős foglalkoztatott végzik.  
 
6. ELJÁRÁS A TŰZ KELETKEZÉSÉNEK PILLANATÁBAN  
 

24. szakasz  
 

A foglalkoztatottak reagálásának eljárása tűz megjelenése esetén függ a helytől, a 
létesítménytől és a helyiségtől, amelyben megjelent a tűz. Tűz vagy füst észlelésének 
pillanatában, a foglalkoztatott, aki észrevette a tüzet, a következőket kell, hogy megtegye: 
 

1. hangosan kiáltania kell, hogy „tűz” és megkezdeni annak oltását a tűzoltó 
készülékekkel, amelyek a rendelkezésére állnak,   

 
2. a tűz keletkezése figyelmeztetésnek a megérkezésének a pillanatában, a 

foglalkoztattak  kötelesek azonnal  megszakítani a munkát biztos  és biztonságos 
módon, és minél  előbb elmenni  a  tűz  helyére,  elvéve  útközben  a  kézi  tűzoltó 
készülékeket, amelyek  ott találhatóak,  

 
3. a foglalkoztatottak, akiknél nincs kézi  tűzoltó készülék,  eltávolítanak minden  

tárgyat és anyagot,  amelyek  meggyulladhatnának,  hogy megakadályozzák a tűz 
terjedését,    

 
4. a tűzoltó egység megérkezése előtt, amikor annak a segítsége elengedhetetlen,  ki 

kell  kapcsolni  az elektromos energiát  a  fő  elosztó szekrényben.  
 
7. TECHNIKAI FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK A TŰZ OLTÁSÁRA   
 

25. szakasz  
 

A mobil tűzoltó felszerelés képviseli az alapvető szabványosított tűzoltó felszerelést.  A 
tűzvédelem lefolytatása céljából, a megfelelő ismérvek alapján,  meg lettek állapítva  az  
oltási eszközök, a  tűzoltó készülékek típusa,  teljesítménye és száma.  
 
A  lehetséges tűzosztályok becslése és ezen tüzek oltására megfelelő eszközök  
kiválasztása alapján, a létesítményekben az alábbi  kézi  tűzoltó készülékek kerültek 
elhelyezésre:   
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- száraz porral oltó készülékek, jelzésük „C-6”, „C-9” – 18 db  
- gázzal oltó tűzoltó készülékek, jelzésük CO2 – 5 kg – 2 db.  

 
A száraz porral oltó készülékek csoportjából a  C6 és az S C-9A teljesítményű kézi 
készülékek kerültek elfogadásra, amelyek össze lettek hangolva a SRPS Z.C2.035-ös 
szabvánnyal.  
 
A széndioxiddal oltó készülékek csoportjából elfogadásra kerültek a CO2 – kg  
teljesítményű  kézi  készülékek, amelyek össze lettek hangolva a SRPS Z.C.040-es 
szabvánnyal.  
 
A létesítményekben, amelyeket Zenta község szervei használnak,  a  műszaki  felszerelés  
és  eszközök  minimuma a tűz oltására: 20 (húsz) kézi  tűzoltó készülék.  
 

26. szakasz  
 

A tűz oltását szolgáló eszközöknek a  kijelölt,  látható és elérhető helyeken  kell  lenniük,  
az úgynevezett  tűzpontokon,  a helyiségekben és  a létesítményekben és azokon  kívül, 
és mindig kifogástalan állapotban.  
 
Minden (C) típusú hordozható kézi készüléket a falra kell elhelyezni, a  készülék  
csúcsától 1-től  1,5 méterre vagy a padlóra.  
 
 Kézi tűzoltó készülékek egymás közötti távolsága nem lehet nagyobb, mint 20 méter.  
 
A tűzoltó készülékeket a gyártó utasítása szerint kell ellenőrizni, de legalább hathavonta, 
illetve évente egyszer.  
 
A tűzoltó készülékek szervízelését és ellenőrző vizsgálatát meghatalmazott szervezet 
végzi.  
 

27. szakasz  
 

A tűz oltását szolgáló tűzoltó eszközök karbantartásáról a TFSZ meghatalmazott 
személye felel.  
 

28. szakasz  
 

A tűz oltását szolgáló felszerelés és eszközök nemét  és  azok  elosztását közelebbről   
rendezzük minden  egyes  létesítményre az evakuációs terv  grafikai részében.  
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8. A TŰZ OLTÁSÁNAK TAKTIKÁJA AZ ELFOGADOTT KÉSZÜLÉKEK 
SEGÍTSÉGÉVEL  
 

29. szakasz   
 

A létesítményekben, amelyeket Zenta község szervei használnak el lett helyezve  a 
szükséges felszerelés a tűz oltására,  úgyhogy ezekben a létesítményekben 
megtalálhatóak a széndioxiddal és porral történő  tűzoltó készülékek.  
 
A kezelési utasítás magán a készüléken van kinyomtatva. A jobb láthatóság és 
áttekinthetőség céljából elhelyezhetőek a  készülék mellett vagy  a  tűzzel veszélyeztetett 
helyeken  etiketták a kezdő tüzek oltását szolgáló  készülékek  kezelési utasításaival. 
 
Szabad területen  a  tűzet eloltják,  amennyiben szél  van,  a szél  irányában,  éspedig 
arról az oldalról, amelyről a szél érkezik.  
 
A lángot felhővel kell oltani, és a folyadék lángját a láng elvágásával az alján (magán a 
folyadéknak  a felületén).  
 
Nagyobb terjedelmű kezdő tüzek esetében, hatékonyabb több tűzoltó készülék azonos 
időben történő használata, mind  egyenként.  
 
A tűz elfojtását követően le kell állítani a por kifolyását.  Figyelmesen kísérni kell a 
helyzet fejlődését, és  amennyiben  lehetőség van a láng újbóli megjelenésére,  a  
fennmaradt  porral azt el  kell lehetetleníteni.  
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A TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK AKTIVIZÁLÁSÁNAK ÉS KEZELÉSÉNEK 
MÓDJA 

Utasítás a tűzoltó készülék használatára  
 

A hordozható „C” típusú kézi készülékek használatának módja:   
 
         

- a készüléket a tűz helyére kell vinni, 
- ki kell húzni a biztosítékot a csapágyból,  
- le kell venni a csövet,  
- hirtelen  meg  kell nyomni a fogót végig, és el kell  

engedni,  
- várni kell 3-5 másodpercig,  
- a sugarat a  tűz irányába  kell irányítani,  
- újból meg kell nyomni  a  fogót és  tartani addig,  amíg a  

tüzet eloltják,  
- illetve, míg a készülék töltését nem fogyasztják el.  

 
 
 
 
 
 
A „C-A” típusú hordozható kézi készülékek használati módja:  
 

-  a készüléket a tűz helyére kell vinni,  
- ki kell húzni a biztosítékot a csapágyból,  
- fel kell szabadítani a csövet a sugárra,  
- a sugarat a tűz felé kell irányítani,  
- a fogót végig lenyomni és tartani, amíg a tűz nem oltódik el – 

amíg  a  készülék töltése  el  nem  fogy.  
 
 
 
          
 
A „CO2 – 5” típusú hordozható kézi készülékek használati módja:                                                              
 

- a készüléket a tűz helyére kell vinni,  
- ki kell húzni a biztosítékot a csapágyból,  
- fel kell szabadítani a csövet a sugárra,  
- le kell nyomni  a  fogót a végéig és a sugarat a  tűz irányába kell  

irányítani.  
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9. ZENTA KÖZSÉG SZERVEIBEN A  TŰZVÉDELEM MEGSZERVEZÉSE 

 
 

30. szakasz  
 

A létesítményekben,  amelyeket  Zenta község szervei használnak,  a  portásszolgálatot 
csak azok a jogi személyek láthatják el, amelynek  a  foglalkoztatottjainak van  gyakorlati 
és elméleti kiképzésük  a  tűzvédelem területén.  
 

31. szakasz  
 

A portásszolgálat napi 24 órában biztosítja Zenta község szerveinek létesítményeit, az 
egész év folyamán.  
 
Minden foglalkoztatottnak ismernie kell a  tűzvédelmi intézkedéseket,  az eljárásokat  tűz 
esetén,  az oltás módjait,  az evakuációs utakat,  a  tűzoltó  felszerelés  elhelyezését, 
úgyhogy tűz keletkezése  esetén  képesek legyenek a beavatkozásra.  
 
10. EVAKUÁCIÓS TERV  
 

32. szakasz  
 

Zenta község szervei létesítményeiben és  helyiségeiben tűz kitörése esetén,  az emberek  
és  vagyon   biztonságos evakuációja és  a  tűz terjedésének  megakadályozása céljából az 
evakuációs terv  és  tűz esetén az eljárásról az  utasítások szerint kell eljárni (a 
továbbiakban:  evakuációs terv) 
 
Az evakuációs tervet ki kell tűzni Zenta község szerveinek minden létesítményében 
látható helyen,  a  földszinten és az emeleten,  éspedig egyet minden folyosón minden  
kijárati ajtó közelében.  
 

33. szakasz   
 

Az evakuációs terv az alábbiakból tevődik össze:  
 
a) szöveges rész a  jelen  szabályok  32-42. szakaszainak  rendelkezései szerint, a 
következő tartalommal:  
 
- az összetételt (vezetői  és végrehajtói),  annak  aktivizálásának és reagálásának módját,  
a kötelezettségek  felosztását és  a  foglalkoztatottak  szervezettségének fokát,  akiknek  
ki kell  hirdetniük,  és  le kell folytatniuk az emberek és legértékesebb javak evakuálását 
a létesítményből,   
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- a meghatalmazásokat és az evakuáció levezetésének módját,  
 
- a tűz időben történő felfedezésének módját (rendszerét) és a riasztást az oltási és  
mentési   akció megkezdése céljából   (nagy jelentőségű a veszélyeztetettek  tájékoztatása 
az  okokról és az  evakuáció megkezdéséről,  hogy ne kerüljön sor pánikra,  és az 
evakuációt sikeresen  le  lehessen folytatni),  
 
- a veszélyeztetett létesítményből a kimenetel legbiztonságosabb útjainak  
meghatározását,  
 
b) grafikus rész (rajz), a következő alapvető tartalommal: a helyiségek felosztása, a 
veszélyeztetettek mozgási iránya evakuáció esetén, amelyek színes nyilakkal vannak 
megjelölve,  a helyiségek számozását,  a lépcsőházakat és  az  evakuációs kijáratokat,  a 
helyeket  (megjelölve és hozzáférhetően, amelyeken  azon  kijárati ajtók kulcsai  vannak,  
amelyek  általában be vannak zárva). 
 
Az evakuációs terv grafikai részében, a jelen szakasz 2. bekezdésének tartalma mellett, 
be kell  jegyezni szükség szerint a  helyet  és  a  mobil  tűzoltó felszerelés  felosztását,  az 
elosztó elektromos szekrényt  és más hasznos adatokat,  valamint a  legendát a numerikus 
és egyéb  jelek  és szimbólumok jelentéséről a rajzon.  
 

34. szakasz   
 

Tűz kitörése esetén a személyek és vagyon evakuációját és a tűz terjedésének 
meggátolását, és ezzel kapcsolatban a szükséges intézkedések foganatosítását a TFSZ 
személye biztosítja, távolléte esetén pedig az ügyeletes személy, akit a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője határoz meg aktusával.  
 
Az evakuációs tervet, a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti személy mellett, bizonyos 
helyzetekben az osztályok és szolgálatok főnökei  is  lefolytatják,  akik  a létesítményben 
találták magukat a tűz kitörése esetén.   
 

35. szakasz  
 

A foglalkoztatott, aki  észleli  a tüzet köteles azt eloltani,  és ha ezt  nem  tudja  elvégezni  
a magára vagy másra néző  veszély  miatt,  köteles  a  tűzről  azonnal értesíteni  a TFSZ 
személyt vagy  a  Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét,  valamint a zentai  tűzoltó-
mentő osztályt,  felhívva  a  193-as számot fix telefonról vagy  a  mobil telefonról  a  
024/815-279-es számot.  
 
A tűzről való tájékoztatás esetén, a tűzoltó-mentő egységnek az alábbiakat kell  jelenteni:  
 

- a pontos helyet, ahol a tűz kiütött,  
- a tűz terjedelmét, illetve a veszélyeztetettségi fokozatot,  
- a foglalkoztatott család- és utónevét, aki jelenti a tüzet.  
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36. szakasz   

 
A keletkezett tűzről tájékoztatni kell a zentai Belügyminisztérium rendőrállomását, a 
192-es szám hívásával fix telefonról, vagy mobil telefonról a 024/815-113-as számot.  
 
Ha a tűz következtében a foglalkoztatottak sérülésére kerül sor, a leggyorsabb úton 
tájékoztatni kell a Zentai Egészségházat a 814-570-es telefonszámon.  
 

37. szakasz  
 

Az emberek  és  vagyon  evakuálását  és  a  tűz terjedésének megakadályozását a TFSZ 
személy vezeti,  a távolléte esetén  pedig  az ügyeletes személy,  akit  a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetőjének aktusával jelölt ki,  míg a  tűz oltása akciójának és  az 
emberek  és  vagyon  mentésének  a  vezetését nem  veszi át a  területi tűzoltó-mentő  
egység vezetője.  
 
A jelen  szakasz  1. bekezdése szerinti akcióvezető (a továbbiakban: akcióvezető) dönt az 
evakuáció kihirdetésének módjáról,  elsősorban vezérelve a szükséglettel, hogy a 
kihirdetéssel ne  okozzon  pánikot és az evakuációt sikeresen lefolytassa.  
 
Az evakuációt a tűzzel  felölelt  létesítményből való kimenetelre a  legbiztonságosabb, és 
szabály szerint,  az előírásosan megjelölt  utakon  kell  végrehajtani.   
 

38. szakasz  
 

Zenta község szerveinek létesítményeiben és helyiségeiben tűz kitörése esetén,  
haladéktalanul foganatosítani kell  a  tűz oltásának intézkedéseit.  
 
A Zenta község szerveiben foglalkoztatottak kötelesek részt venni a tűz oltásában,  a 
személyek és a veszélyeztetett  vagyon  mentésében.  
 

39. szakasz  
 

A keletkezett tűzről való tudomásvételt követően az alábbi intézkedéseket kell 
foganatosítani:  
 
1) Az akcióvezető jelet ad a riasztásra a tűz oltása céljából, éspedig hangjelzéssel vagy 
más (szokásos) módon, a Zenta község szerveinek létesítményei és helyiségei 
felszereltségétől függően,  
 
2) a foglalkoztatottak, akik a riasztás idején a létesítményben vannak, kötelesek azonnal a 
tűz helyére menni,  
 
3) a tűz helyére való  megérkezésig az akcióvezető felméri a  helyzetet  és dönt az 
emberek  és vagyon  megmentésének  és  a  tűz terjedése megakadályozásának módjáról,  
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de különösen  az  evakuációról,  a felszerelés és eszközök neméről,  amelyeket  használni 
fog és  a  tűz oltásának módjáról,  a  biztonsági intézkedésekről az evakuáció alkalmával 
és a tűz oltásáról,  a védőfelszerelés használatáról,  a  vízzel való ellátottság módjáról és  
egyéb,  az  evakuáció és a  tűz terjedése meggátolásában  jelentős kérdésekről.  
 

40. szakasz   
 

A tűz idején, minden jelenlevő vagy meghívott foglalkoztatott köteles végrehajtani  az 
akcióvezető meghagyásait.  
 

41. szakasz  
 

A tűz keletkezése és a riasztási jel megadása után tilos a  fix telefonok használata Zenta 
község szerveiben,  kivéve  a  halaszthatatlan  beszélgetéseket,  amelyek  kapcsolatban 
vannak a  keletkezett tűzzel.  
 

42. szakasz  
 

A tűz oltását és  az emberek  és a vagyon  mentését addig kell végezni,  míg  a  tüzet el 
nem oltják,  illetve a mentés be nem fejeződik.  
 
A foglalkoztatottak,  akik részt vesznek  a  tűz oltásában és  az emberek  és  a vagyon 
mentésében  a  tűz helyét az akcióvezető jóváhagyásával hagyhatják el,  miután  ő  
megbizonyosodott arról, hogy  a  tüzet eloltották  és a mentés sikeresen  befejeződött.  Az 
evakuáció és a  tűz terjedésének megakadályozásában a beavatkozás befejeztével az 
akcióvezető Zenta község szervéből köteles jelentést készíteniaz evakuáció és a 
beavatkozás folyamatáról és eredményéről és megküldeni azt Zenta Községi 
Közigazgatási Hivatala  vezetőjének.  
 
11. EVAKUÁCIÓ A LÉTESÍTMÉNYBŐL   
 

43. szakasz  
 

Az evakuáción a személyek eltávolítása értendő a veszélyeztetett  helyről  a biztonságos 
helyre.  Biztonságos hely az, amely hely  legalább 10 m  távolságra van a létesítményből  
az utcára vagy a tágas udvarra való kijárattól.  
 
A paraméterek, amelyek  az evakuációt jellemzik  az alábbiak:  
 

- kiinduló hely (KH), amelyen a személy található a pillanatban,  amelyben tudomást  
szerzett, hogy tűzesetre került sor,  

- első kijárat (EK), a helyiségből a folyosóra való kijárat  
- az evakuáció korridorai (EvK), a folyosó helyiségei, a lépcsőház stb.,  
- az evakuáció elsődleges korridora (EEK), a korridor, amely használható normális 

mozgásra a létesítményben,  
- a végső kijárat (VK), a létesítményből a külső térbe való  kimenetel,  
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- az evakuáció gyorsasága (Egy),  a  kivetített   értéke  az ember mozgási 
sebességének  az evakuációs korridoron át,  

- az evakuáció ideje (Te), az idő az evakuáció megkezdésétől az evakuáció  
biztonságos helyéig,  

- a specifikus átengedési erő (SÁE), az emberek száma, akik az átjárón vagy  
bizonyos szélességű kijáraton át  tudnak  menni  egy perc alatt.  

 
Az evakuáció szakaszai az alábbiak:  
 

- 1. szakasz – a KH-től az EK-ig  
- 2. szakasz – a EK-tól  az EK-ig  
- 3. szakasz – az EK-tól  a VK-ig  
- 4. szakasz – a VK-tól a  biztonságos helyig.  

 
Evakuáláskor az engedélyezett idők és sebességek az alábbiak:  
 

- az evakuációra való felkészülési idő maximum 5 perc, az  üzletviteli 
létesítményekben,  és ez az idő a  tűzről  való tudomásszerzés pillanatától a  
tartózkodási helyiség  elhagyásáig,  

- a személy mozgása az 1. szakaszban – maximálisan 30 másodperc  
- a személy mozgása a 2. szakaszban - maximálisan 60 másodperc  
- a személy mozgása a 3. szakaszban - maximálisan 3 perc  
- a zavartalan mozgás sebessége sima padlón 1,5 m/s  
- a lépcsőházban a lefelé mozgás sebességét korrigáljuk 0,8 másodperces  

szorzószámmal,  
- az 1,0 m-nél kisebb ajtónyíláshoz való érkezéshez hozzáadunk 3 másodpercet 

minden 10 személyre,  
- a lépcsőházhoz való érkezéshez hozzáadunk  2  másodpercet minden  10 személyre,  
- 60 foknál nagyobb szögben való lefordulásra hozzáadunk 5 másodpercet minden  

10 személyre.  
 
EVAKUÁCIÓS IRÁNYOK (KORRIDOROK)  
 
A földszinten, a létesítmény déli részén (Posta utca) két (2) bejárat-kijárat van előlátva.  
A főbejáratnak – kijáratnak a  létesítményből (első bejárat – U1) egy egyszárnyas ajtaja 
van, szélessége 75 cm.  
Segédbejárat és –kijárat (második bejárat PU1) két (2) egyszárnyas ajtaja van, szélessége  
75 cm.  
A földszinten a létesítmény keleti oldalán (Fő tér) két (2) bejárat-kijárat van előlátva.  
A főbejáratnak és -kijáratnak  (első bejárat – U2) egy  egyszárnyas  ajtaja  van, szélessége  
75 cm,  s  egy kétszárnyas  ajtaja,  amely  szükség szerint kinyitható, szélessége 410 cm.  
Segédbejárat és –kijárat (második bejárat PU2), két (2) kétszárnyas ajtaja van, szélessége 
150 cm.  A helyiségek ajtói a létesítményben többségükben kétszárnyasak,  szélességük 
130 cm,  és az ajtók kisebb száma egyszárnyas,  szélességük  75 cm és több,  és kívülről  
befelé nyílnak (az evakuációs irány ellentétes irányába).  
A folyosók szélessége a  fő evakuációs irányokban  290 cm-től  370 cm-t tesznek  ki.  
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A lépcsőházak szélessége a fő evakuációs utakon 180 cm-től 220 cm-t tesznek ki.  
 
Az evakuációs irányok, illetve evakuációs korridorok az alábbiak:  

- a földszintről a helyiségekből a hallba és közvetlenül a létesítményből való 
kijáraton át (két evakuációs irány) a külső térbe a biztonságos helyig.  A 
foglalkoztatottakat az épület udvarába evakuáljuk, más személyeket pedig, akik  a  
létesítményben találhatóak,  az utcai rész felé  evakuáljuk,  

- a létesítmény déli oldalán az 1. emeletről a helyiségekből  a folyosóra,  a  vertikális 
lépcsőházon, hallon át a  létesítményből való kijáratig a  külső térbe a  biztonságos 
helyig,  

- a létesítmény keleti és északi oldalán az 1. emeletről a helyiségből a folyosóra a  
félkör alakú  lépcsőházig,  a  bejárati hallnál a  létesítményből a  külső térbe, a 
biztonságos helyre   való kijáratig,  

- a létesítmény keleti oldalán a 2. emeletről a helyiségből a  folyosóra,  a  félkör alakú  
lépcsőházig, az első emeleti galériáig, a bejárati hallig a  létesítményből a  külső 
térbe, a biztonságos helyre  való kijáratig.  

 
Az evakuáció maximális ideje a legtávolabbi helyiségből a biztonságos helyig 8 perc.  
 
12. A FOGLALKOZTATOTTAK FELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJA A  
TŰZVÉDELEM LEFOLYTATÁSÁRA   
 

44. szakasz  
 

A foglalkoztatottak felkészítése a  tűzvédelem lefolytatására alapvető  képzés  által 
történik  és  a  foglalkoztatottak  gyakorlati  tudásfelmérése alapján a  tűzvédelem 
területén,  amelyet  Zenta község szervei  szerveznek, összhangban  a  törvény  53.  és  
54.  szakaszával.  
 

45. szakasz  
 

A foglalkoztatottak gyakorlati tudásának ellenőrzése a tűzvédelem terén a  gyakorlati  
felkészültség ellenőrzésével történik,  évente egyszer.  
 
A foglalkoztatottak tudásfelméréséről jegyzőkönyv készül, és vezetni kell a megfelelő 
nyilvántartást.  
 
A foglalkoztatott, aki  nem tesz eleget a tudásfelmérésnek,  köteles utólagosan, de 
legkésőbb az eszközölt felméréstől számított 15-től 30 napig terjedő határidőben 
alávetnie magát egy újbóli  tudásfelmérésnek.  
 

47. szakasz  
 

Munkába álláskor minden foglalkoztatottnak meg kell ismerkednie a  jelen szabályokkal 
és  tájékoztatva kell legyen,  hogy  a  munkába állástól számított egy éven belül köteles  
részt venni a képzésen és a tudásfelmérésen.  
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ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

48. szakasz

A jelen szabályok alkotó részei az alábbiak:  

Az evakuációs terv a szöveges és grafikai résszel és az eljárási utasításokkal tűz esetén.  

49. szakasz

A kérdésekben, amelyeket esetlegesen nem ölelnek fel a  jelen szabályok,  közvetlenül  a 
megfelelő  törvényi rendelkezéseket és más jogszabályokat,  intézkedéseket, utasításokat 
és meghagyásokat  kell alkalmazni.  

50. szakasz

A jelen szabályok módosítását és kiegészítését a meghozatala  szerinti  módon kell 
eszközölni.  

51. szakasz

A jelen szabályok hatálybalépésének napjával megszűnik a 217-19/2010-I-es számú, 
2010. október 13-án kelt tűzvédelmi szabályzat érvényessége.  

52. szakasz

A jelen szabályok a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételüktől számított 
nyolcadik napon lépnek  hatályba.  

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
Szám: 217-18/2014-I 

Širková Anikó, s.k.  
A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
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ULICA KASAPSKA

GLAVNA ULICA

POŠTANSKA ULICA

OPŠTINA SENTA
Glavni trg br. 1

Pravac kretanja vatrogasnih vozila

SITUACIONI PLAN
Plan evakuacija - Gradska kuća

1. Zgrada Opštine

PU
1 U2

2. Pošta PTT Srbija

PU1

3. Prodavnica SP

" Čarnok"

7. Montažne garaže

5. ParkingGradski pijac

GLAVNI TRG

vodoskok

park

LEGENDA:

objekti:
1. Gradska kuća
2. Pošta PTT
3. Prodavnica SP " Čarnok"
4. Dvorište
5. Parking
6. Metalni stubovi
7. Montažne garaže
8. Držač bicikla

U1 Glavni ulaz - izlaz iz objekta

PU1 Pomoćni ulaz - izlaz iz objekta

Bezbedno mesto evakuisanih

6.

Trotoar

Parking

ParkingTrotoar

Parking

Tro
toa

r

Pa
rki

ng

KIÜRÍTÉSI, KIMENEKÍTÉSI TERV

58



Osnovna prizemlja južna strana

WC

WC

PORTIRNICA

WC
S - 9A

S 
- 9

A

2 2 2 2

2

2 2

2

4

3

1

4

4 S
 3

1

S
-3

PU1

U1
TROTOAR

PARKING

ASFALTNI PUT

10 metara od zgrade
Bezbedno mesto u dvorištu

LEGENDA:
U1       Glavni ulaz - izlaz iz objekta
PU1     Pomo ćni ulaz - izlaz iz objekta
S - 31  Broj stepenika
S - 3    Broj stepenika
ᴑᴑᴑ     Zid otpornosti 3 sata

Glavni prekidač
  Smer normalne evakuacije

  unutar objekta
          Aparat za gašenje požara

  prahom, kapac. 9 kg
S - 9A

PROSTORIJE:
1. Portirnica
2. Kancelarije
3. Prostorija

 fotokopirnice
4. Toalet

PLAN EVAKUACIJE - PRIZEMLJE

OPŠTINA SENTA
Glavni trg br. 1

3 2 9
5

7

8

1

4 9

9

9

FOTOKOPIRNICA

PRIJEMNA KANCELARIJA

KIÜRÍTÉSI, KIMENEKÍTÉSI TERV  - FÖLDSZINT
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I. SPRAT južna strana
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I. SPRAT  istočna i severna strana

LEGENDA:

S - 26  Broj stepenika
ᴑᴑᴑ     Zid otpornosti 3 sata

  Smer normalne evakuacije
 unutar objekta
 Aparat za gašenje požara

       prahom podstolnim pritiskom, kapac. 9 kg
          Aparat za gašenje požara ugljendioksidom, kapac. 5 kg

S - 9A

PROSTORIJE:
1. Kancelarije
2. Arhiva
3. Kuhinja
4. Kancelarije Republičke inspekcije
5. Katastar - kancelarija
6. Sale za razne svrhe
7. Toalet

CO2

PLAN EVAKUACIJE - I. SPRAT
KIÜRÍTÉSI, KIMENEKÍTÉSI TERV  - I. EMELET
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II. SPRAT istočna strana

MUP
R. SRBIJE
INSPEKTOR

S - 1A

S - 9A

SERVER
STANICA

CO2 - 5

WC

BALKON

WC

ISTORIJSKI
ARHIV

ISTORIJSKI
ARHIV

ISTORIJSKI
ARHIV

S - 9
A S - 9A S - 9
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HODNIK
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1 1

4

4

2 2
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3 3

3

3

3

LEGENDA:

S - 26  Broj stepenika
ᴑᴑᴑ     Zid otpornosti 3 sata

   Smer normalne evakuacije
         unutar objekta

            Aparat za gašenje požara
   prahom, kapac. 1 kg

            Aparat za gašenje požara
         prahom, kapac. 9 kg

            Aparat za gašenje požara ugljendioksidom, kapac. 5 kg

S - 1A

PROSTORIJE:
1. Kancelarije
2. Toalet
3. Kancelarija - Istorijski arhiv
4. Kancelarija - Republičke inspekcije
5. Server stanica
6. Balkon iznad svečane sale

S - 9A

CO2 - 5

66A 66A

67 68 69 70 71 72 76 77 78 79

66

65 83

73 74 75

S - 26 S - 26

OPŠTINA SENTA
Glavni trg br. 1

PLAN EVAKUACIJE - II. SPRAT
KIÜRÍTÉSI, KIMENEKÍTÉSI TERV  - II. EMELET
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TURISTIČKA
ORGANIZACIJA
OPŠTINE
SENTA

AULA PRODAVNOCA
CIPELA

10 metara od zgrade
Bezbedno mesto u dvorištu

Osnovna prizemlja istočna strana

PLAN EVAKUACIJE - PRIZEMLJE

OPŠTINA SENTA
Glavni trg br. 1

AGREGAT

   TELEF.
CENTRALA

61

Smer normalne evakuacije
unutar objekta

Bezbedno mesto

Ulica Glavni trg

AULA

DVORI ŠTE ZGRADE

LEGENDA :

ᴑᴑᴑ     Zid otpornosti 3 sata

PROSTORIJE:
1. Telefonska centrala / Portirnica
2. Aula
3. Prostorija agregata
4. Magacin za alat

KIÜRÍTÉSI, KIMENEKÍTÉSI TERV - FÖLDSZINT

PU2

2

3

1

4

 U2

Glavni ulaz - izlaz iz objektaU2
Pomoćni ulaz - izlaz iz objektaPU2
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Osnovna prizemlja južna strana

WCWCPORTIRNICA

WC

S - 9A

S - 9
A

2

2
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2
2

2

2

4

3

1

4

4

S 31

S-3 PU1

U1

10 metara od zgrade
Bezbedno mesto u dvorištu

LEGENDA:
U1       Glavni ulaz - izlaz iz objekta
PU1       Pomoćni ulaz - izlaz iz zgrade
S - 31  Broj stepenika
S - 3    Broj stepenika
ᴑᴑᴑ     Zid otpornosti 3 sata

Glavni prekidač
 Smer normalne evakuacije
 unutar objekta

         Aparat za gašenje požara
 prahom, kapac. 9 kg

S - 9A

PROSTORIJE:
1. Portirnica
2. Kancelarije
3. Prostorija
 fotokopirnice

4. Toalet

PLAN EVAKUACIJE - PRIZEMLJE

3

2

9

5 7 8

1

4

9
9

9

FOTOKOPIRNICA

PRIJEMNA KANCELARIJA

KIÜRÍTÉSI, KIMENEKÍTÉSI TERV - FÖLDSZINT

Osnovna prizemlja istočna strana

TURISTIČKA
ORGANIZACIJA
OPŠTINE
SENTA

AULA
PRODAVNOCA
CIPELA

10 metara od zgrade
Bezbedno mesto u dvorištu

2

OPŠTINA SENTA
Glavni trg br. 1

PU2

 U2
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ЛЕГЕНДА

U 1

- - /

๐๐๐

S 1A

S 6A

S 9A

5 CO2

S

n

ГЛАВНИ УЛАЗ - ИЗЛАЗ ИЗ ЗГРАДЕ

ГЛАВНИ ПРЕКИДАЧ

ЗИД ОТПОРНОСТИ 3 САТА

СМЕР НОРМАЛНЕ ЕВАКУАЦИЈЕ УНУТАР ОБЈЕКТА

АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРАХОМ КАПАЦИТЕТА 1 кг

АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПРАХОМ КАПАЦИТЕТА 6кг

АПААРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА ПАРХОМ КАПАЦИТЕТА 9кг

АПАРАТ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА УГЉЕН ДИОКСИДОМ ( CO2) КАПАЦИТЕТА 5 кг

ПРАВАЦ КРЕТАЊА ВАТРОГАСНИХ ВОЗИЛА

БЕЗБЕДНО МЕСТО

БР. СТЕПЕНИЦА

МАКСИМАЛНИ БРОЈ ЛИЦА ЗА ЕВАКУАЦИЈУ

PU 1 ПОМОЋНИ УЛАЗ - ИЗЛАЗ ИЗ ОБЈЕКТА
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EVAKUÁCIÓS TERV ÉS ELJÁRÁSI UTASÍTÁS 

TŰZ ESETÉN  ZENTA KÖZSÉG SZERVEIBEN  

Sorsz
ám  

Tűzveszély jel  Aktivitás Végrehajtók  Előzetes cselekmények Megjegyzés  

1. 
Az észlelt jel továbbítása a saját 

szervezeti egység minden irodájába, 
illetve a felfigyelés ellenőrzése 

A KKH szervezeti 
egységeinek vezetői  nincs 

2. Ellenőrzés, hogy a tűz jelei észlelhetőek-
e az irodában 

minden irodában 
foglalkoztatott 

nincs Keressék a tűz, füst, szag 
jeleit 

3. 
Tájékoztatni a TFSZ személyét és a 

szervezeti egység vezetőjét a saját iroda 
állapotáról  

egy foglalkoztatott 
minden irodából  

A telefon működésének 
ellenőrzése  Mobil telefonnal vagy 

személyesen 

4. 
Kikapcsolni az áramot a KKH épületében gondnok  Ellenőrizni a  

biztonságot a 
kapcsolóhoz való 

hozzáféréshez 

5. 
Megkezdeni a tűz oltását tűzoltó 

készülékkel 
foglalkoztatottak Elvenni a tűzoltó 

készüléket a folyosóról 
S – 9 vagy CО2 

6. Tájékoztatni a zentai TME a tűz 
kiütéséről 

 A TFSZ személy vagy 
a KKH SZE vezetője 

Értékelni az oltás 
hatékonyságát kézi 

készülékkel 

Telefon 815 - 279  vagy 
193 

mobil telefon 024/193 

7. 
Beosztani a személyeket, akik  nem  
vesznek részt a tűz oltásában,  hogy  

mentség a KKH  vagyonát 

A TFSZ személy vagy a 
KKH SZE vezetője 

Ellenőrizni a 
munkahelyiség 

átjárhatóságát és 
biztonságát 

8. 
Utalni a személyeket, akik nem vesznek 
részt a  tűz oltásában,  hogy mentsék  a 

KKH vagyonát 

A TFSZ személy vagy a 
KKH SZE vezetője 

Ellenőrizni az 
evakuációs irány 
átjárhatóságát és 

biztonságát 

9. 
Kísérő meghatározása minden 

csoportnak, amely evakuál 
A TFSZ személy vagy a 

KKH SZE vezetője 
Ellenőrizni a célpont 

biztonságát 

10. 

Beszédjel ''FIGYELEM 
TŰZ!''  

- megismételni legalább 
háromszor  - 

Ha vannak sérültek, a Zentai 
Egészségház tájékoztatása, esetlegesen a 

sértett átszállítása  az intézménybe  
A TFSZ személy vagy a 

KKH SZE vezetője 
Szükség szerint 

elsősegély nyújtása 

Kézi gyógyszertár a 
portásnál és a TFSZ 

személynél, az 
Egészségház telefonszáma: 

814-570 
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FONTOS TELEFONOK ! 
Bármiféle  veszély megjelenése esetén a  

helyiségekben és létesítményekben 

ZENTA KÖZSÉG SZERVEIBEN
azonnal értesíteni kell az alábbi szolgálatokat: 

Rendőrség:  192

Tűzoltók:        193

Mentőszolgálat: 194
66



A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011. szám) 
34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a) pontja, a rendkívüli
helyzetek törzskarai összetételéről és munkamódjáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 
98/2010. szám) 14. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 
10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2015. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 

I. 
A Községi Képviselő-testület elfogadja Zenta község rendkívüli helyzetek községi 

törzskarának 2015. évi munkatervét. 
II. 

Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 217-1/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

13.
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011. szám) 34. 
szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a) pontja, a rendkívüli helyzetek 
törzskarai összetételéről és munkamódjáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. szám) 14. 
szakasza, a rendkívüli helyzetek községi törzskarának megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 4/2011. szám), valamint a rendkívüli helyzetek községi törzskarának megalakításáról szóló 
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011., 14/2011., 
25/2012., 32/2012., 16/2013. és 15/2014. szám) alapján Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 
meghozta 
 
 

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2015. ÉVI 
MUNKATERVÉNEK JAVASLATÁT 

 
1. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2014. ÉVI ÉVES JELENTÉSÉNEK 

MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
 

A feladat felöleli: a 2014. évi jelentés kidolgozását, a törzskar ülésén való megvitatását és a Községi 
Képviselő-testületnek meghozatalra való előterjesztését.  
Feladathordozó: községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve. 
Határidő: március. 

 
2. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA ÁLTAL JAVASLATOK, VÉGZÉSEK ÉS 

MEGHAGYÁSOK MEGKÜLDÉSE A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ALANYOKNAK 
 

A feladat felöleli: az operatív funkciójának végrehajtásában a rendkívüli helyzetek törzskara által 
meghozott javaslatok, végzések és meghagyások megküldését a Zenta község területén levő alanyoknak. 
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység Községi Közigazgatási Hivatalának hatásköri szerve. 
Határidő: a rendeletek, végzések és meghagyások meghozatalát követően. 

 
3. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI ÉS MÁS CSAPÁSOKTÓL VALÓ 

FENYEGETETTSÉG FELMÉRÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE 
 

A feladat felöleli: a Nemzetközi Biztonsági Intézet kérelmére az adatok megküldését a potenciális 
veszélyek azonosításával kapcsolatban, valamint Zenta község területén az elemi és más csapásoktól való 
fenyegetettség felmérésének kidolgozását. 
Az elemi és más csapásoktól való fenyegetettség felmérésének megvitatását és véleményezését, valamint 
meghozatalának előterjesztését. 
Feladathordozó: Nemzetközi Biztonsági Intézet, a helyi önkormányzati egység illetékes szerve, a 
rendkívüli helyzetek községi törzskarának tagjai. 
Határidő: májusig. 

 
4. AZ ELEMI ÉS MÁS CSAPÁSOKTÓL VALÓ FENYEGETETTSÉG FELMÉRÉSÉNEK 

MEGKÜLDÉSE A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ALANYOKNAK 
 

A feladat felöleli: az elemi és más csapásoktól való fenyegetettség felmérésének megküldését 
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a Zenta község területén levő alanyoknak, saját kockázatértékelésük kidolgozása céljából. 
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység illetékes szerve. 
Határidő: június hónap folyamán. 

 
5. ZENTA KÖZSÉGBEN A RENDKÍVÜLI HELYZETEKRE VONATKOZÓ VÉDELMI ÉS MENTÉSI 

TERVEK KIDOLGOZÁSA ÉS ELFOGADÁSA 
A feladat felöleli: a Nemzetközi Biztonsági Intézet kérelmére az adatok megküldését a Zenta községben a 
rendkívüli helyzetekre vonatkozó védelmi és mentési tervek kidolgozásával és elfogadásával kapcsolatban. 
Feladathordozó: Nemzetközi Biztonsági Intézet, a helyi önkormányzati egység illetékes szerve, a 
rendkívüli helyzetek községi törzskarának tagjai. 
Határidő: az év végéig. 

 
6. AZ ÁLTALÁNOS RENDELETETÉSŰ POLGÁRI VÉDELMI EGYSÉGEK MEGALAKÍTÁSA 

A feladat felöleli: az általános rendeltetésű polgári védelmi egység megalakítását a község területén, az 
előirányozott kritériumokkal összhangban. 
Feladathordozó: a parancsnok, a törzskar tagjai és a helyi önkormányzati egység illetékes szerve. 
Határidő: az év folyamán. 

 
7. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR TAGJAINAK KIKÉPZÉSE 
 

A feladat felöleli: a hatásköri szervek tervével összhangban, a községi törzskar védelmi és mentési akciókat 
vezető tagjainak kiképzése céljából felül kell vizsgálni, mely tagok lettek kiképzésre előlátva, meg kell adni 
a szükséges utasításokat és képzésre kell utalni őket. 
Feladathordozó: a parancsnok és a törzskar tagjai. 
Határidő: a kiképzési terv kézhezvételét követően. 

 
8. A TÖRZSKAR TAGJAI LEFOLYTATOTT KIKÉPZÉSÉRŐL SZÓLÓ INFORMÁCIÓ 
 

A feladat felöleli: a községi törzskar azon tagjainak információja, akik részt vettek a kiképzésen. 
Tapasztalatok és ismeretek, melyek alkalmazhatók a községi törzskar munkájában. 
Feladathordozó: a parancsnok és a községi törzskar tagjai. 
Határidő: a kiképzést követően. 

 
9. EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖRZETI ÉS A SZOMSZÉDOS KÖZSÉGEK RENDKÍVÜLI 

HELYZETEK TÖRZSKARAIVAL 
 

A feladat felöleli: a tapasztalatcserét a törzskarok munkáját illetően, valamint közös ülések megtartását. 
Feladathordozó: a parancsnok és a törzskar tagjai. 
Határidő: az év folyamán. 

 
10. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖRZETI TÖRZSKARA VÉGZÉSÉNEK MEGVITATÁSA ÉS 

VÉGREHAJTÁSA 
 

A feladat felöleli: a községi törzskar munkájáról szóló végzések elemzését és alkalmazását, illetve 
végrehajtását, ha azok parancsoló jellegűek. 
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Feladathordozó: községi törzskar, a helyi önkormányzati egység illetékes szerve. 
Határidő: a végzés kézhezvételét követően. 

 
11. A KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI CSAPÁSOK KELETKEZÉSE KOCKÁZATÁNAK 

FOLYAMATOS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 
 

A feladat felöleli: a helyzet figyelemmel kísérését, valamint az elemi csapások keletkezése kockázatának 
értékelését, megelőző intézkedések foganatosítását, és a község területén a polgárok és alanyok megfelelő 
időben történő tájékoztatását. 
Feladathordozó: községi törzskar. 
Határidő: állandó feladat. 

 
12. EGYÉB ÜGYIRATOK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGHOZATALA A VÉDELEM ÉS MENTÉS 

TERÜLETÉN 
 

A feladat felöleli: ügyiratok kidolgozását, megvitatását és meghozatalát, illetve az ügyiratok javaslatainak 
megerősítését a védelem és mentés területén, a meghozott törvénynél alacsonyabb rangú ügyiratokkal és 
utasításokkal összhangban. 
Feladathordozó: a törzskar, a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztályával együttműködve.  
Határidő: a közelebbi törvénynél alacsonyabb rangú ügyiratok és utasítások kézhezvételét követően. 

 
13. A TÖRZSKAR ÉS MÁS SZERVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSE ÉS 

NAPRAKÉSZ ÁLLAPOTBA HOZÁSA 
 

A feladat felöleli: az adatok begyűjtését, az emberi és anyagi erőforrásokra vonatkozó adatok 
nyilvántartásának kidolgozását és naprakész állapotba hozását Zenta község területén, a védelem és a 
mentés szükségleteire. 
Feladathordozó: a törzskar, a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztályával együttműködve. Határidő: 
állandóan. 

 
14. INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSA A TÖRZSKAR AKTIVITÁSAIRÓL ÉS TAPASZTALATAIRÓL 
 

A feladat felöleli: a törzskar aktivitásairól és tapasztalatairól szóló adatok begyűjtését, kidolgozását és 
megvitatását, valamint hivatalos információk nyújtását a nyilvánosság, a helyi önkormányzati szervek és 
felsőbb szervek szükségleteire. 
Feladathordozó: a törzskar, a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetek Osztályával együttműködve. 
Határidő: az év folyamán. 

 
15. A NYILVÁNOS RIASZTÓRENDSZER KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBA HOZÁSA 
 

A feladat felöleli: a perifériás szekrény cseréjét (ahol ez szükséges) és a szirénák tisztítását. 
Feladathordozó: a megfigyelés, a riasztás és a technikai-technológiai balesetek teendőiben illetékes 
szakértői operatív csoport. 
Határidő: az év folyamán. 
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16. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR ÜLÉSEINEK MEGSZERVEZÉSE 
A feladat felöleli: a községi törzskar üléseinek megszervezését negyedévente vagy szükség szerint. 
Feladathordozó: a parancsnok, a parancsnok helyettese és a községi törzskar vezetője. 
Határidő: terv és szükség szerint. 

17. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK 
MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA 

 
A feladat felöleli: a 2016. évi munkaterv kidolgozását és a törzskar ülésén való megvitatását, valamint a 
munkaterv meghozatalának a Községi Képviselő-testületnek való előterjesztését. 
Feladathordozó: a községi törzskar és a helyi önkormányzati egység illetékes szerve. 
Határidő: december. 
 
 
 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
 

a rendkívüli helyzetek községi törzskarának 
parancsnoka 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 33. pontja, a Zenta község területén az emlékművek és szobrászati alkotások 
emeléséről és karbantartásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2010. szám) 9. és 
10. szakasza, valamint a Stevan Raičković író mellszobra felállításának támogatásáról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2014. szám) 1. szakasza alapján, Zenta község 
Tervbizottsága javaslatának beszerzését követően Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. 
február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

RENDELETET 

STEVAN RAIČKOVIĆ MELLSZOBRÁNAK ZENTÁN VALÓ FELÁLLÍTÁSÁRÓL 

I. 
Stevan Raičković költő és akadémikus mellszobra felállításra kerül. 

II. 
A mellszobor a Jovan Đorđević utca és a Vuk Karadžić utca sarkán elhelyezkedő téren, 

a Stevan Sremac emlékmű közelében kerül felállításra az illetékes minisztérium jóváhagyásának 
beszerzését követően. 

III. 
A Stevan Raičković mellszobrának Zentán való felállításáról szóló rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) végrehajtásáról az Emlékművek Emelésében Illetékes Bizottság (a 
továbbiakban bizottság) gondoskodik, az alábbi összetételben: 

1. Tót Eleonóra, Zenta – okl. építészmérnök,
2. Pataki Tibor, Zenta – történelemtanár,
3. Vatai István, Zenta – okl. építészmérnök,
4. Balla Ákos, Zenta – képzőművész-tanár.

Szakmai-adminisztratív feladatokat a bizottság szükségleteire a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya végez. 

IV. 
A mellszobor felállításához szükséges eszközök Zenta község költségvetésében kerülnek 

biztosításra. 

V. 
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: 352-3/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó, s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 

elnök asszonya 

14.
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MELLÉKLET 1 
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A közszolgálatokról szóló törvény 21. szakasza (az SZK Hiv. Közlönye, 42/91, 71/94, a 
79/2005-12 törvény 190. szakasza), a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta Község 
Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. szakasza (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 38/2012. sz.), valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. sz.) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2015. február 10-én  tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE  2013. ÉVI ÜZLETVITELI  

PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

2015. évi üzletviteli programját, amelyet az intézmény igazgatóbizottsága 2015. január 19-i 
ülésén a 01/2015-UO számú határozatával fogadott el. 
. 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 332-2/2015-I
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

15.
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

 

 

 

 

 

 

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK 
MUNKATERVE – 2015 

 

 

 

 

 
Összeállította: Laskovity Kornél 

Igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenta, 2015 
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1.  Bevezetés 
 
A turizmus állandó mozgást, utazást jelent, és mint ilyen nagyon dinamikus jelenség. 
Lényegét tekintve multidiszciplináris, míg más megközelítésben olyan tényezőktől függ, 
mint a szabadidő és a rendelkezésre álló pénzügyi jövedelmek. Az egyik legfontosabb 
tényező az utazás motivációja, melynek kialakításában nagy szerepet játszik a 
desztinációs marketing koncepció illetve az egyéni preferenciák. Amikor a desztináció 
szempontjairól beszélünk, kulcsfontosságú az attrakciók megléte, csak úgy, mint a 
kommunikáció (a desztináció és a célpiac kommunikációja), szálláskapacitások és a 
desztináció egyéb kapacitásai. Ezek azok a kezdeti feltételek, melyek lehetőséget 
teremtenek a turizmus fejlődésére. 
 
Az idegenforgalom hagyományos felfogása tömeges idegenforgalmi látogatást jelent, 
klasszikus csomagajánlatot, nagy szálláskomplexumokat és attrakciók csoportját a 
desztináción. 
 
Az idegenforgalmi gazdaság modern tendenciái az alternatív turizmus megjelenését 
eredményezték, melyek rugalmas idegenforgalmi kínálatot igényelnek, egyénre szabott 
kínálatot és a fenntartható turizmus koncepcióját. A modern turisták tapasztaltabbak, 
ökológiai érzékenységük magasabb, új élményekre vágynak és az árnak megfelelő 
minőséges szolgáltatásokra. 
 
A modern turisztikai helyek az integrált marketinget támogatják, amely a promóciós 
tevékenységek, a piaci helyzet, a termék- és árpolitika mellett magába foglalja a humán 
erőforrás, mint tényező szerepét is. 
 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a munkatervvel kívánja megtenni azokat a 
lépéseket, melyek egy idegenforgalmi fejlesztési koncepció kialakításához vezetnek 
Zenta városa számára, a modern idegenforgalmi tendenciákkal összhangban. 
 
Az elkészített munkaterv nem tekinthető véglegesnek, a szükségleteknek megfelelően 
lehetőség van bizonyos változtatásokra, a tevékenységek módosítására, mindezt azzal 
a céllal, hogy alkalmazkodni tudjunk a turisztikai piac új trendjeihez az országban és a 
régióban egyaránt. 
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2.  Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét Zenta község Közgyűlésének határozatával 
2006. október 19-én alapították, azzal a céllal, hogy elősegítse és reklámozza Zenta 
község turizmusát, hogy a teljes idegenforgalmi kínálatról összegyűjtsön és 
megjelentessen minden fontos információt, illetve egyéb aktivitásokat valósítson meg a 
turizmus reklámozása érdekében. 

A turizmusról szóló törvénnyel összhangban (az SZK Hiv. Közlönye, 
36/2009,88/2010,99/2010,99/2011,93/2012) az Idegenforgalmi Szervezet, mint a helyi 
önkormányzat egysége a következő feladatokat látja el: 

1) A helyi önkormányzatok idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése  

2) Koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb személyek 
tevékenységeit és együttműködését, melyek közvetve vagy közvetlenül 
elősegítik a turizmus fejlődését. 

3) Éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing 
tervvel és az Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival összhangban. 

4) Biztosítsa azokat az információs-propaganda anyagokat, melyekkel megvalósul 
a község idegenfogalmi értékeinek reklámozása (nyomtatott kiadványok, hang-
és videó eszközök, weboldal, szuvenírek stb.), és a felelős szervezettekkel 
együttműködve megvalósítsa a turisztikai jelzések elhelyezését. 

5) A község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk 
összegyűjtése és megjelenítése 

6) Különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb 
találkozók és rendezvények szervezése illetve a szervezésében való részvétel 

7) Idegenforgalmi-információs központok létesítése: turisták fogadására, ingyenes 
információk nyújtására a turisták számára, mindazon adatok összegyűjtésére, 
melyek a turisták informálásához szükségesek, megismertetni a turistákat az 
idegenforgalmi kínálat minőségével, megismertetni az illetékes hatóságokat a 
turisták panaszaival, stb. 

8) A magánházakban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés 

9) Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése és a területrendezés ösztönzése 

10) Az alapító okirattal és az alapszabállyal összhangban egyéb promóciós 
tevékenységek elvégzése  
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének költségvetése a 2015-ös évre 
vonatkozóan összesen 6.187.080,00 dinár. 

Az eszközök elosztása: 

Forrás Összeg Cél 

Zenta község költségvetése 3.462.080,00 Működési költségek 

Tartózkodási illeték 1.100.000,00 
Céleszközök, melyek külön 
pénzügyi tervben vannak 

meghatározva 

Saját bevételek (belépőkből, 
szuvenírek eladásából, 

közvetítésekből, 
támogatásokból származó 

bevételek) 

625.000,00 
Pénzügyi tervben vannak 

meghatározva 
 

Zenta község költségvetése 
és saját bevételek 

1.000.000,00 
Rendezvények 
szervezésére 

Összesen: 6.187.080,00  

 

 

3.  Humán erőforrás 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2015-ös évben összesen két munkás 
foglalkoztatásával próbálja megvalósítani programját: 

Laskovity Kornél – Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója 

Gere Emese – idegenforgalmi szakmunkatárs 

 

A turizmus fejlődési tendenciái és Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének 
munkafeladatai egy harmadik személy foglalkoztatását sürgetik. Ebből kifolyólag a nyári 
időszakban szeretnénk egy személyt szerződéses viszonyban alkalmazni, ezáltal a 
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toronylátogatások számát is növelni tudnánk, illetve heti több kötött időpont bevezetése 
is lehetővé válna. Nem mellékesen a bevételi oldalra is pozitív hatást gyakorolna. 

 

 

4.  A községi turizmus szervezése 

Ahogy az előző években, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a jövőben is 
igyekszik minél szorosabb kapcsolatot kialakítani azokkal a gazdasági szereplőkkel, 
akik turizmussal, vendéglátással, kulturális, kézműves vagy egyéb idegenforgalomhoz 
kötődő tevékenységgel foglalkoznak. 

A 2015-ös évben szeretnénk folytatni azt a felmérést, amely a városba látogató turisták 
véleményét tükrözi, annak érdekében, hogy képet kapjunk a látogatók igényeiről, és a 
jövőben ezeket az elvárásokat figyelembe véve fejlesszük városunk idegenforgalmi 
kínálatát. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete munkájával és tevékenységével a 2015-ös 
évben is törekedni fog, hogy elősegítse a turisták- és a vendégéjszakák számának 
növekedését a községben, illetve a szálláskapacitások kihasználtságának 
optimalizálását. 

Az elmúlt év tapasztalatai a szálláskapacitások hiányára hívták fel a figyelmet. Ennek 
orvoslására irodánk továbbra is segíteni és bátorítani fogja azokat a 
magánszemélyeket, akik különböző szállások létrehozását és üzemeltetését tervezik. 

 

5.  Információs-propaganda tevékenység  

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete ebben az évben is folyatni fogja az általános 
információs és reklámtevékenységeket. A község minden szervezetével igyekezni fog 
együttműködni, a jobb promóció és minőséges kínálat kialakításában. 

A kínálatról rendelkezésre álló adatok és információk összegyűjtése természetesen 
előfeltétele az időszerű és pontos információs tevékenységnek. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete idegenforgalmi kiállításokon keresztül is 
szeretné megvalósítani az információs-propaganda tevékenységet. 

 

5.1.  Idegenforgalmi kiállítások 
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Az idegenforgalmi kiállítások olyan rendezvények, melyek kiváló lehetőséget 
biztosítanak közvetlen kapcsolatok kialakítására, a meglévő és potenciális turistákkal, a 
médiával és az idegenforgalmi irodákkal való viszony megalapozására illetve ápolására. 
Mindezek mellett lehetőséget teremt azoknak a trendeknek a megismerésére, melyek 
között a turisztikai gazdaság fejlődik, a lokális szinttől egészen a globálisig. Zenta 
Község Idegenforgalmi Szervezete a 2015-ös évben, pénzügyi lehetőségeihez mérten 
azokon az idegenforgalmi kiállításokon kíván részt venni, melyeken az elmúlt években 
megalapozta piaci jelenlétét és fokozni szeretné marketingtevékenységeit. 

 

ITF Slovakiatour – Pozsony 

A pozsonyi idegenforgalmi kiállítás 2015. január 29. és február 1. között kerül 
megrendezésre. A pozitív tapasztalatoknak köszönhetően Zenta Község Idegenforgalmi 
Szervezete harmadik alkalommal képviseli községünket Vajdaság Idegenforgalmi 
Szervezetével egyetemben. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a tavalyi évhez 
hasonlóan igyekezni fog bemutatni városunk teljes turisztikai kínálatát a szlovák piac 
számára. Bízunk abban, hogy részvételünk ezen a kiállításon előrelépést jelent és 
egyben lehetőséget teremt az új piacok meghódítására is. 

 

Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás (ITTFA) 

A belgrádi kiállítás 2015. február 19 – 22. között kerül megrendezésre. Meglátásaink 
szerint a kiállításnak az elmúlt évek során sikerült  Európa ezen részének egyik 
legjelentősebb kiállításává kinőnie magát. Ez alátámasztja a mi szereplésünket is 
fővárosunk idegenforgalmi kiállításán. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével karöltve kívánja bemutatni turisztikai kínálatát. 

 

Utazás 2015 – Budapest 

A budapesti kiállítás 2015. február 26. és március 1. között kerül megrendezésre. A 
kiállításon való részvételt Vajdaság Autonóm Tartomány Gazdasági Titkársága 
biztosítja számunkra. A piaci szegmentáció szempontjából a magyar turistáknak kiemelt 
szerepük van Zenta község turizmusának fejlesztésében. 

 

Szegedi Utazási Börze 2015 – Szeged 
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A Szegeden megrendezésre kerülő kiállítás időpontja 2015. március 21-22. Földrajzi 
elhelyezkedése és Zentához való közelsége miatt, Szeged kiváló kibocsátója lehet a 
hétvégi turistáknak városunk számára. Ezért tartjuk fontosnak a szegedi polgárokkal és 
a potenciális partnerekkel való közvetlen kapcsolatteremtés lehetőséget. 

 

Kranfest – Kranj, Szlovénia 

A fesztivál a szlovéniai Gorenjska régió legjelentősebb rendezvénye. Zenta Község 
Idegenforgalmi Szervezete baráti kapcsolatokat ápol Kranj Idegenforgalmi 
Szervezetével. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően, Zenta Község Idegenforgalmi 
Szervezete az elmúlt években rendszeresen részt vett ezen a rendezvényen, ahol 
bemutatja városunk turisztikai kínálatát. Július végén kerül megrendezésre, és 
szervezetünk ebben az évben is részt kíván venni az eseményen testvérvárosi 
kötelékeink szorosabbá fűzése céljából. Az elmúlt időszakban erről a területről is egyre 
több turist érkezett városunkba. Ennek fenntartása céljából tartjuk kiemelten fontosnak 
a településsel való jó kapcsolatok fenntartását. 

 

Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás 

Az Újvidéken megrendezésre kerülő idegenforgalmi esemény 2015. október 08 és 10. 
között valósul meg. Részvételünk kiemelten fontosnak tekinthető, hiszen ezen 
rendezvény hivatott Vajdaság teljes idegenforgalmi kínálatának bemutatására a 
nagyközönség számára.  

A felsorolt kiállításokon kívül, idegenforgalmi szervezetünk pénzügyi lehetőségeihez 
mérten, további turisztikai kiállításokon és rendezvényeken is részt kíván venni. 

 

6.  Promóció és reklám 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete városunk egyik legforgalmasabb területén 
található, a Városháza főbejárata közelében. A 2015-ös évben is céljaink között 
szerepel a nyilvánossággal való viszony fejlesztése, irodánkban való közvetlen 
információnyújtás, nyomtatott kiadványok, weboldal, közösségi háló (Facebook), 
továbbá médiaszereplés és szuvenír eladás segítségével. 

 

6.1.  Nyomtatott és video kiadványok 
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A 2013-as évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete két új szórólapot jelentetett 

meg magyar és szerb nyelven, „100 éves a Városháza” és „Zentai csata „ témában, 

melyet a 2015-ös évben szeretne más világnyelvekre is lefordítani. A város gazdag 

ízvilágát is szeretnénk bemutatni a „Zentai ízek” – gasztrokiadványon keresztül. 

Emellett olyan speciális tematikus kiadványok megjelentetését is tervezzük, melyek 

Zenta egy-egy építészeti elemét hivatottak bemutatni pl. „zentai ablakok”, „zentai ajtók”. 

Az említett kiadványok finanszírozását az idegenforgalmi illetékből befolyt összegből 

kívánjuk fedezni. 

Míg 2012-ben a Zentai-csata Emlékkilátóról sikerült elkészíteni egy spotot, addig 2013-

ban városunkról, mint turisztikai célterületről készültek rövid tematikus videók. 2014-ben 

pedig Városházánk centenáriumának alkalmából készítettünk videófilmet, valamint a 

Karácsonyi kavalkádot összefoglaló kisfilm is összeállításra került. 2015-re további 

vizuális promóciós anyag elkészítését tervezzük „Zentai marcipán” témában, amely a 

cukrászhagyományok és a kézműves marcipán bemutatását szolgálja. 

 

6.2.  Weboldal 

Manapság az internet egyike a legfontosabb médiumoknak, fő információforrás a 

turisták számára, ezért Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete fontosnak tartja, hogy 

folyamatosan reklámozza a község teljes idegenforgalmi kínálatát beleértve a város 

kulturális, természeti, sport és más turisztikai adottságait az internet adta 

lehetőségekkel élve. A weboldal rendszeres frissítése alkalmával állandó tájékoztatást 

tudunk adni községünk aktuális eseményiről és rendezvényeiről, mind a lakosság, mind 

pedig a potenciális turisták számára. Az oldal elősegíti községünk általános image-nak 

erősítését is. 

A 2013-ban sikeresen megújított weboldal bővebb és tartalmasabb információbázis 

községünkről, városunk látnivalóiról és a lehetséges szolgáltatásokról egyaránt. 

Céljaink között szerepel az oldal állandó frissítése, illetve kibővítése legalább még egy 

világnyelvvel (német nyelv) is. 
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A közösségi hálók a legfontosabb helyszínét képezik a nyilvánossággal való 

mindennapi kommunikációnak. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete két nyilvános 

profillal rendelkezik „Idegenforgalmi Szervezet Zenta” és „I love Senta” néven. A 2015-

ös évben is folytatni szeretnénk az online marketing használatát, szociális hálókon 

keresztül, melyek a gyakorlatban igen hasznosnak bizonyultak. Továbbra is 

szervezetünk minden rendezvényéhez eseményt hozunk létre, mely az egyik 

leghasznosabb kapcsolat a szervező és a potenciális látogató között, ahol naponta új 

információk eljuttatására van lehetőség.  

6.3.  Szuvenírek 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2013 tavaszán sikeresen elidította az 

irodában történő szuvenír árusítását. A szuvenírek igen fontos eszközök a desztináció 

reklámozásában. A megfelelően és minőségesen kialakított ajándéktárgyak 

felismerhetőek szerte a világban. A változó és sokszínű piaci igények kielégítése 

céljából kínálatunkat a 2015-ös évben is bővíteni szeretnénk tematikus 

ajándéktárgyakkal is (Tiszavirág, Zentai csata, I love Zenta). Erre a pénzügyi 

tervünkben 270.000,00 dinár összeget láttunk elő. 

6.4.  Brand kialakítása 

 A 2013-as év folyamán Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megkezdte két 

felismerhető brand kialakítását: „Zentai csata” és „Tiszavirág „néven. Június hónapban 

irodánk egy teljesen új rendezvényt szervezett a Tisza-parton, Tiszavirág fesztivál 

néven. A rendezvény céljai között szerepel a tiszavirágzás, mint természeti jelenség 

népszerűsítése. A Zentai csata, mind brand kialakítása pedig szórólapon és Zentai 

csata névre keresztelt boron keresztül indult útjára. Terveink szerint szuvenírkínálatunk 

bővítése is e két témában  valósul meg a 2015-ös évben. Ezen brandek segítségével 

városunk ismertségét tudjuk javítani, minőségesebb helyet tudna elfoglalni mind a 

hazai, mind pedig a nemzetközi turisztikai piacon. Hosszútávú céljaink között szerepel, 

hogy az említett brandeket olyan szintre fejlesszük, hogy városunk könnyen 

felismerhető legyen általuk.  
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7.  Rendezvények 

Zenta község idegenforgalmi kínálatában fontos helyet foglalnak el a különféle 

rendezvények. Összhangban Zenta jelenlegi turisztikai jellemzőivel és kínálatával, a 

rendezvényturizmus szorgalmazása logikus választás lehet. 

A 2015-ös évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete számos rendezvény 

esetében főszervezőként jelenik meg, míg a többi rendezvény esetében 

társszervezőként kívánunk hozzájárulni az események sikeréhez. A 2013-ban irodánk a 

fesztiválok terén sikeresen megtalálta helyét a rendezvénypiacon, amikor először 

szervezte meg a Tiszavirág fesztivált és I love Zenta rendezvényt. 2014-ben ezek az 

események ismét bizonyították létjogosultságukat, ezért 2015-ben irodánk  tartalmilag 

bővíteni és fejleszteni szeretné őket.  

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2015-ös évre a következő rendezvényeket 

látta elő: 

Tiszavirág Fesztivál 

Az elmúlt két év nagy sikerére való tekintettel Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

a 2015-ös évben is szeretné megszervezni a fesztivált, melynek célja az egyedülálló 

természeti jelenség a tiszavirágzás népszerűsítése, valamint községünk nyári 

rendezvénypalettájának színesebbé tétele. 2015-ben, az eddigi két nap helyett, három 

napon keresztül igyekszünk sok ezer ember örömére változatos zenei ízlésvilágot, 

sokszínű kulturális programot, gasztroélményeket varázsolni Zenta gesztenyefasorral 

díszített Tisza - partjára. Az esemény megrendezésére 2015. június 19. és 21. között 

kerül sor. A fesztivál költségvetése 450.000,00 dinárt tesz ki, melyből 250.000,00 dinárt 

Zenta község Önkormányzata biztosít, további 200.000,00 dinár pedig az 

idegenforgalmi szervezet saját bevételéből származik. A 2014-es évben ismételten 
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bebizonyosodot, hogy a fesztivál magas színvonalának fenntartása és tartalmi bővítése 

a költségvetésben előlátott eszközök mellett további jelentős pénzeszközöket is igényel, 

mely biztosítja a rendezvény fenntarthatóságát és az idegenforgalmi piacon való 

hosszútávú pozicionálását. 

I love Zenta – Az én Zentám  

Szintén a 2013-as évben indult útjára az „Én Zentám” elnevezésű fesztivál, melyet az 

idei évben szeretnénk tovább színesíteni és fejleszteni. A rendezvény célközönsége 

mindenekelőtt az ún. „VFR” turisták, tehát azok a zentaiak, akik már nem élnek a 

városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás alkalmával jönnek vissza 

Zentára. Az említett „VFR” turisták mellett a rendezvény a helyi lakosoknak is szól, 

illetve mindazoknak, akiket kellemes és szép emlékeket őriznek városunkról. A fesztivált 

sokszínű kulturális és zenei program kíséri. A fesztivál tematikájából adódóan a 

szervezők célja, hogy a rendezvény zenei világát a zentáról elszármazott és a világban 

elismert zenészek fellépése színesítse. Az esemény megrendezésére 2015. augusztus 

14. és 15. között kerül sor. A fesztivál költségvetése 350.000,00 dinárt tesz ki, melyből 

250.000,00 dinárt Zenta község Önkormányzata biztosít, további 100.000,00 dinár 

pedig az idegenforgalmi szervezet saját bevételéből származik. A költségvetés 

emelését a minőségi zenekarok magas tiszteletdíja, illetve az állandó költségek 

folytonos növekedése is indokolja. 

Karácsonyi kavalkád 

A rendezvény jelenlegi formájában első alkalommal a 2012-es évben került 

megrendezésre, városunk Fő terén. A nagy siker lehetőséget teremt számunkra a 

további fejlesztésekre és egy regionális egzisztencia kivívására. A rendezvény 

előreláthatóan 2015. december 19. és 23. között kerül ismételten megrendezésre. A 

fesztivál költségvetése 200.000,00 dinárt tesz ki, melyből 100.000,00 dinárt Zenta 

község Önkormányzata biztosít, további 100.000,00 dinár pedig az idegenforgalmi 

szervezet saját bevételéből származik. 
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Terveink között szerepel a Betlehemes Találkozó bővítése, amely az elmúlt két évben 

bebizonyította létjogosultságát, és az egyik legjelentősebb elemét képezi a 

rendezvényünknek. 

2014-ben sikerült közelebb jutni célunkhoz, hogy a régió központi karácsonyi 

rendezvényét szervezzük meg, melynek értelmében a 2015-ös évben szeretnénk minél 

több látogatót vonzani a szomszédos településekről és külföldről is. 

 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2015-ös évben is igyekszik támogatást és 

logisztikai hátteret biztosítani a községi idegenforgalom fejlődése szempontjából 

kiaknázható rendezvények számára, melyek a következőek: 

 Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkölt- főző Verseny 

 Kárpát – medencei Aratóünnepség 

 Mosolytenger Gyermekfesztivál 

 Zenta város ünnepe 

 Autómentes nap 

 Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál 

 Egyéb rendezvények… 

 

8.  Humán erőforrás fejlesztés és továbbképzés 

A személyzet folyamatos szakmai továbbképzése döntő jelentőségű a turisztikai 

gazdaság erőforrásainak minőségi fejlesztése érdekében, csak úgy, mint egyes 

desztinációk pozicionálásakor a hazai illetve külföldi piacokon. Az egyes szakmai 

továbbképzések az pályázati eredményekkel összhangban kerülnek megrendezésre, 

tehát támogatói pénzekből. 

 

91



Zenta	Község	Idegenforgalmi	Szervezetének	Munkaterve	–	2015	
	

 

14 
 

9.  Beszerzés 

A 2015-ös költségvetésben előlátottakkal összhangban Zenta Község Idegenforgalmi 

Szervezete a hatékonyabb működés érdekében, a következő eszközöket tervezi 

beszerezni, melyre az 512-es, 513-as kontókon összesen 640.000,00 dinár áll 

rendelkezésünkre: 

 Két faház (513111) 

 Információs táblák elhelyezése a város nevezetességeihez (512631) 

 Üveg vitrin - torony (512211) 

 

10.  Zentai csata Emlékkilátó  

Az emlékkilátó a maga közel 2000 látogatójával évente jó és turisztikai szempontból 

eredményes befektetésnek bizonyult. A 2015-ös év folyamán pedig szeretnénk növelni 

és befektetni a kilátó reklámozásába, hogy tovább növeljük az idelátogató vendégek 

számát. Főleg az osztálykirándulásokra szeretnénk helyezni a hangsúlyt illetve az 

egyéni látogatásokra. Ennek érdekében Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

speciális programokat készít elő a hazai és a külföldi utazási irodák számára.  

 

11. Zentai marcipán 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete új tartalommal igyekszik bővíteni községünk 

ismertségét az idegenforgalmi piacon. Ennek értelmében a Szerb Köztársaság 

Kulturális Fejlődést Tanulmányozó Intézetével (Zavod za proučavanje kulturnog razvitka 

Republike Srbije) közösen igyekszünk a nem angyagi/szellemi kulturális javak listáján 

elhelyezni a nagy hagyományokra visszatekintő zentai kézműves marcipánt is, melynek 

sikere értelmében Vajdaságban elsőként a zentai marcipán szerepelhetne az említett 

javak között. 
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12.  Összefoglalás és következtetések 

A munkaterv összeállításakor a racionalizmusra helyeztük a hangsúlyt és a 

„lehetséges” zónában próbáltuk megfogalmazni terveinket. A munkaterv 

megfogalmazza azokat a rövidtávú irányvonalakat, melyek a jelenlegi helyzet 

előremozdítását hivatottak elősegíteni, az esetleges korrekciós javaslatokra nyitottan. 

Az attrakciók jobb kihasználtsága részben a megfelelő marketinggel érhető el, míg a 

turisztikai infrastruktúra és szálláskapacitások alacsony fejlettsége gátló tényezőként 

jelenik meg, mely célirányos tőkebefektetést igényel. 

Zenta község turizmusát igyekeznünk kell arra a szintre eljuttatni, ahol a turista 

megismétli látogatását, legalább egy vendégéjszakát eltölt városunkban, és amelyen a 

turizmus fenntarthatósága biztosított. A szálláshelyek és az idegenforgalmi 

infrastruktúra fejlesztése elősegíti távlati terveink elérését. 

A Munkaterv csak az első lépések egyike Zenta község idegenforgalmi gazdaságának 

fejlesztésében, megvalósítása viszont új üzleti kihívások lehetőségeit nyitja meg. 

 

   Laskovity Kornél s. k.           Hajagos Attila s. k. 
     igazgató                      elnök 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete                    Igazgatói Bizottság 
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. Szakaszának 1. Bekezdése és 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9.és 22. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPITVÁNY 2015. ÉVI 

MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS ÉVES PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 
I 

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapitvány 
2015. évi munkaprogramját és éves pénzügyi tervét. 

II 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 6-4/2014-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

16.
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                            ЗАВИЧАЈНА ФОНДАЦИЈА 

 
                        С Е Н Т А 
С Т Е В А Н  С Р Е М А Ц 
                                    www.stevansremac.org.rs 

 
___________________________________________________

_______         
           СРБИЈА ~ 24400 СЕНТА ~ УЛИЦА СТЕВАНА СРЕМЦА БРОЈ 4   
                         РАЧУН У ТРЕЗОРУ НБС 840-562644-93            
   ТЕЛЕФОН/ФАКС (ОО38124)  (О24) 817-055 ~ MОБТЕЛ (062)1-290-285    

                      ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА: sremac@sksyu.net 
 
 
 

                              AZ ALAPITVÁNY 2015. ÉVI MUNKATERVE 
 
 
          A Stevan Sremac Honismereti Alapítványról, annak megalapítása és 
több éves aktív munkája után megállapíthatjuk, hogy fontos tényező lett a 
város és a tágabb környezet művelődési életében. Az Alapitvány a 2015-ös 
évben két jelentős évfordulót ünnepel: megalapításának tizedik évfordulóját 
és Stevan Sremac születésének 160. évfordulóját, amelyek méltóképpen 
kell megünnepelni, tekintettel arra,hogy az előző tiz évben  az Alapitvány 
arculata kiforrott, tevékenysége kialakult, Szerbia kulturális egén elfoglalta 
a megfelelő helyet, a tartományi és köztársasági művelődési 
intézményekkel a kapcsolatfelvétel megtörtént, de ugyanúgy egyes  külföldi 
művelődési intézményekkel is. Az Alapitvány általános tevékenységének 
még megvalósulatlan része, ez pedig a környező országok szerbsége által 
működtetett hasonló intézményekkel való kapcsolatfelvétel – elsődlegesen 
Magyarország, Románia, a Republika Srpska és Horvátország 
intézményeire gondolunk – remélhetőleg a tízéves évforduló évében 
megvalósul. A fentiek miatt az Alapitvány 2015 évi tevékenységét a tízéves 
fennállás illetve a 160 éves Sremac évfordulónak kell alárendelni. Ezzel 
összhangban, a 2015 évi pénzügyi terv kidolgozásánál plusz eszközöket 
kell kérni az önkormányzattól. 
         A szerb művelődési élet felölelése környezetünkben az Alapitvány  
feladata, amelyet néhány éve el is kezdett megvalósitani (eddig két 
esetben történt meg) és folytatnia is kell mindaddig, amíg a községbeli 
fontos szerb művelődési életi tényezőkkel való együttes fellépésével nem 
válik egyfajta szerb művelődési központtá. E cél megvalósulása érdekében 
az Alapítványnak bővülnie kell, a kulturális események területén is, de 
műszaki és helyiség tekintetében is.  
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       A fenti aktivitások kiegészítése és gazdagítása miatt megkerülhetetlen 
az együttműködés a községbeli magyar nyelvű művelődési 
intézményekkel, de a közös fellépések szervezése is, amely 
megelégedésünkre, felfelé ívelő tendenciát mutat. Itt kell kihangsúlyozni a 
kivételesen gyümölcsöző együttműködést és a közös fellépéseket az 
Ispiláng gyermek néptánccsoporttal valamint a szoros együttműködést a 
Thurzó Lajos MOK-al. 

Mivel az országunkban meglévő pénzügyi problémák kihatnak az 
önkormányzatok munkájára is, így az Alapitvány, mint önkormányzati 
költségvetés használó egyre kevésbé tudja kötelezettségeit teljesíteni, (a 
szerzői jogdíjak kifizetésének több hónapos késése, a rendezvények két 
hónappal előbb történő bejelentése az illetékes köztársasági szerveknek, a 
RINO fizetési rendszer stb.) direkt módon kihat arra, hogy kevesebb a 
művelődési program, de különösen a női kórus és a néptánccsoport 
vendégszerepléseire hat ki. 
 
1.Az Alapitvány tevékenysége 
 
         Azt a felfelé ívelő tevékenységet, amely alapításától kezdve jellemző 
volt, folytatni kell a 2015-es évben is,igy az idén a két bemutatkozást meg 
kell valósítani, éspedig az újvidéki Matica srpskában és a budapesti 
Tekelijanumban.  A már elkezdett bemutatkozások közül folytatni kell a 
jelenlétet a zentai Idegenforgalmi szervezeten keresztül a belgrádi, 
vrnjačka banjai, budapesti és újvidéki idegenforgalmi kiállításokon, 
amelyen személyesen ugyan nem voltunk jelen, de az ISZ kitűnő 
promotőrnek bizonyul, és amely bemutatók már bizonyos eredményeket is 
hoztak, a látogatók száma emelkedett.  Az Alapitvány a kiadványain 
keresztül jelen van Szerbia könyvtáraiban, az iskolák megszervezik a  
diáklátogatásokat az Alapítványban. Itt kell megemlíteni, hogy az 
Alapitvány a 2014-es évben jó együttműködést alakított ki a „Dobročinstvo“ 
idegenforgalmi irodával, amely a következő évre még gyümölcsözőbb lesz.  
         Az Alapitvány jelentős helyet foglal el Niš kulturális életében a 
Medijana testvérközségen keresztül, a niši művelődési központon 
keresztül, a Népmúzeumon keresztül és a Branko egyházi-tánccsoporton 
keresztül, amely csoporttal az Alapitvány testvérkapcsolatot is létesített, 
valamint a Pantelej városi község által is. Az Alapitvány minden 
tevékenységét, de a kiadói tevékenységét is, most már hagyományosan 
Nišben is bemutatja,egyedül a kórus képez kivételt, de a következő évben 
ezt az együttműködési lehetőséget is meg kell valósítani. Az Alapitvány 
bemutatkozása útján  minden jelentős niši és környékbeli művelődési 
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intézménnyel  is kapcsolatot teremtünk. Ezek szerint Niš városa továbbra is 
egyfajta képviselője kell, hogy maradjon az Alapítványnak Szerbia e 
részén. 
         Az Alapítványnak  a 2015-es évben is szoros együttműködést kell 
kialakítani a régi barátokkal, mint amilyen az irodalmár Matija Bećković, 
Tanja Kragujević, Zoran Ćirić, Milan Belegišanin, Goran Petrović, Milan 
Micić,  Milisav Savić,  Aleksandar Gatalica, mint amilyen az egyetemi tanár 
Mihajlo Pantić, Dušan Ivanić, Dragan Nedeljković, Milivoj Nenin, Goran 
Maksimović, Slavko Gordić, Goran Vasin, Slobodan Vladušić és Radoslav 
Eraković. Tevékenységünkek ezen a területén ki kell emelni dr Dragan 
Stanić, a Matica Srpska elnökének irodalmi estjét, ami kitárta előttünk az 
együttműködés ajtaját ezzel a szerb kultúra számára különleges 
jelentőségű intézménnyel. Mivel az ilyen jellegű munka jónak bizonyult, 
véleményünk szerint azt folytatni és gazdagitani kell. 
 
 
2.  Kiadói tevékenység 
 
          Tekintettel arra, hogy a 2015-ös évben ünnepeljük az Alapitvány 
tízéves fennállását valamint Stevan Sremac születésének 160.évfordulóját, 
kitűnő az alkalom a Beležnik című Almanach kiadására, amelyet már 
néhány éve halasztgatunk. Természetesen tisztában vagyunk a pénzbeli 
eszközök hiányának problematikájával ezért a 2015. évi pénzügyi tervben 
erre a célra külön kell előlátni bizonyos összeget, annál is inkább, mert az 
Almanach kiadására vonatkozó Igazgató bizottsági döntés már évekkel 
ezelőtt meg lett hozva.  
         Az Almanach bemutatására a legjobb alkalom  a 2015.évi Sremac 
napok lennének.  Az Almanach mindenképpen hozzájárulna az Alapitvány 
munkájának bemutatásához, hisz itt egy helyen lennének megjelentetve az 
Alapitvány régi barátainak az írásai. 
                  Az említett Almach nyomtatása mellett  két könyv kiadását 
tervezzük. Az egyik Petar Terzić könyve Zenta szerb elemi iskolái 1697-től 
1920-ig, a másik pedig egy monográfiai kiadvány Raško Ramadanski 
tollából Teodor Branovački régészről és természettudósról. 
 
 
 
 
3. Az Alapitvány szlavája 
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         A már hagyományossá vált módon,  a 2014-ben bevált recept szerint  
kell az Alapitvány szlaváját megszervezni. Méltóságteljes, a szlavához illő 
programot kell szervezni, az élvonalbeli fellépők pedig hozzájárultak az 
ünnepség színvonalához. Természetesen az ünnepély tartalma a pénzügyi 
lehetőségek függvénye.  
 
 
4. A néptánccsoport (a csoport vezetőjének a jelentése) 
 
. 
 A Stevan Sremac Helyismereti Alapitvány néptánccsoportja az előző 
évek gyakorlatához hasonlóan a 2015-ös évben is sikeres tevékenységet 
tervez, a pénzügyi lehetőségek függvényében. Az Alapitvány anyagi 
lehetőségeihez, az adott helyzethez alakítjuk tevékenységünket. 
 
  A nagyobb projekteket már mint hagyományosakat soroljuk fel: 

- Karácsonyböjti kóringyálás januárban 
- A jelentős Aranybocskor fesztivál Valjevóban márciusban 
- Zmaj Játékok Újvidéken májusban 
- Az évi összefoglaló koncert júniusban 
- Októberben a gyermek néptánc fesztivál 

 
A többi nemzetközi rendezvényt és fesztivált illetően csak 
néhányat sorolunk fel:  
Csehországi fesztiválon való részvétel áprilisban, amely 
nemzetközi fesztiválra várjuk a meghívót, a részvétel pedig az 
útiköltség előteremtésétől függ. 
A németországi Spayerben megszervezett Barátság napon való 
részvétel, ahol már jó kapcsolatokat alakítottunk ki, ezért 
hosszútávú együttműködésre számítunk a Mladost ME tagjaival. 
Az elutazás szintén az útiköltség biztosításának a függvénye. 
Utazás a horvátországi Čačincibe. A fesztiválra már előző évben is 
meghívót kaptunk, az önkormányzat közvetítésével, aki szintén 
meghívást kapott, azonban az útiköltség problémák miatt nem 
tudtunk részt venni. Ezt a vendégszereplést az idén 
mindenképpen meg kellene valósítani, a két ME közötti kapcsolat, 
de a két önkormányzat közötti kapcsolat felvétele céljából. 
A bulgáriai Balkanfolk festen való már több éve hagyományos 
részvétel, az idén is el szeretnénk utazni. 
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A Nagy Nemzetközi néptáncfesztiválon Bajmokon, valamint a 
temerini Óvjuk meg a feledéstől fesztiválra is szeretnénk eljutni, 
hisz ezeken már jelentős eredményeket értünk el az előző 
években. 
A bulgáriai fesztivál utazási és szállás költségeket eddig a fellépő 
gyerekek szülei fedezték. 
Ezek a legjelentősebb fesztiválok, de ehhez társul számos helyi 
jellegű is. Az ezeken való fellépéseket eddig a táncosok szüleinek 
áldozatos szerepvállalásával tudtuk megvalósitani. 

A belföldi megivásoknak továbbra is szívesen eleget teszünk, és 
nyitottak vagyunk a együttműködésre, itt elsősorban a niši Medijana 
testvérközségre gondolunk.  

A művészeti vezető továbbképzését is tervezzük az idei évben, 
legalább két szemináriumon való részvételt, ahol is a művészeti vezetőnek 
lehetővé válik a képzés és a kollégákkal való tapasztalatcsere a táncok, 
dalok, metodika és gyermekekkel való foglalkozás pszichológiájának a 
témájára.   

Az együttműködés keretein belül számítunk a kollégák tapasztalatára  
és tudására a kikinda Gusla ME-ből, a belgrádi Kolo nemzeti 
néptáncegyüttesből, az újvidéki Sonja Marinković ME-ből, a kragujeváci 
Abrašević ME-ből és másokéra is, akikkel már eddig is sikeresen 
együttműködtünk és akik már felajánlották a segítséget bizonyos 
koreográfiák kidolgozásánál. 

A zenekar kompletirozása továbbra is jelen levő probléma. A zenekar 
továbbra is két fővel működik, de a fontosabb rendezvények esetében 
kisegitenek olyan zenészek, akik nem tagjai a zenekarunknak de velünk 
együtt lépnek fel. Ebből eredendően továbbra is téma a saját zenekar 
megalakítása, de ez is főként pénzkérdés. Törekedni fogunk hogy a 
jövőben ezt a problémát megoldjuk valami módon. A probléma részleges 
megoldása az lenne, hogy stúdiófelvétel készülne a meglevő 
koreográfiákról az alapvető 6 hangszerre hangszerelve. Mindez 
póteszközöket igényelne, amelyek nem különösen magasak, de ez 
megoldást jelentene a vendégszerepléseknél is, amelyeket felvételezett 
kísérőzenével tudnánk realizálni és így megtakarítanánk a zenekar egy 
részének utazási költségeit. A korrepetitorokat megtartanánk, hisz az ő 
munkájuk nélkül nehéz minőséges próbákat tartani és nem lehet új 
koreográfiát elkészíteni. 

Különleges népviseleti ruhakészletünk van, amelyet persze mindig 
lehet gazdagítani a pénzügyi lehetőségek arányában. A viselet 
karbantartása bizonyos költségek tervezését megköveteli, hisz a gyakori 
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viseléstől a ruhák kopnak, szakadnak, pillanatnyilag pedig a lábbeli 
(bocskorok) javítása a legsürgősebb. 

Az új táncok, koreográfiák betanulása direkt összefüggésben van a 
megfelelő viselet beszerzésével, hiszen táncaink és viseleteink nagyon 
tarkák, minden vidéknek megvan a jellegzetes viselete. Egyenlőre 
sikeresen hangoljuk össze a betanult táncokat a már meglévő viseletekkel, 
amelyeket mi magunk alakítunk át a szükségletek szerint. 

 
A 2015-ös évben a Vranje környéki táncokkal tervezünk foglalkozni, 

ami plusz költséget jelent a megfelelő népviselet beszerzésére és 
elkészíttetésére. A Bánáti táncok is kiegészült, elnyerte végleges formáját, 
de ez azt is eredményezte, hogy az előadásához szükséges ruhákat ki kell 
egészíteni a felnőtt táncosok igénye szerint. 

A koreográfiákat a táncosok számával is összhangba kell hoznunk. A 
koreográfiák felállításának a végeredménye kielégítő, de a különböző 
fesztiválokon és szemléken való fellépéshez nem mindig elegendő. 

Az egyik probléma amellyel szembesülni fogunk az elkövetkező két 
évben az elkerülhetetlen nemzedékváltás. A fiatalabb táncosok 
fokozatosan átveszik a távozó idősebbek helyét, a táncok fenntarthatósága 
és az esetleges módosítás lesz előtérben, ezért a jövőben bizonyos 
stagnálás várható az új táncok bemutatása terén. 

A néptánccsoport továbbra is Zentán és Moholon működik, összesen 
nyolc különböző csoportban, beszámítva a Ćeram női énekcsoportot is. 

. 
A Ćeram női énekcsoport figyelemre méltó eredményt ért el a valjevói 

Aranybocskor  fesztiválon és tervezi a jövőbeni fellépést is ezen de más 
szemléken is, sőt határainkon túl is. A következő időszakban a 
létszámnövelésen és a repertoár bővítésén fognak dolgozni, elsősorban 
rigómezei dalok betanulásával.  

 
  Végezetül, az együttest fejleszteni akarjuk, akár az új táncok, akár az új 
tagok szempontjából, a felállított tervet pedig mindenképpen meg akarjuk 
valósítani. 
 

 

 

5. A női kamarakórus (a kórusvezető jelentése) 
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  A kórus a 2015-ös évben a következő fellépéseket tervezi:  
 
  Január: 
  - Szent Száva akadémia 
  - Szent Száva bál 
   
  Március: 
  - Isztriai (Horvátország) kóruszenei fesztivál, több éjszakázással 
 
   
  Május: 
  -  a kórusmuzsik nemzetközi fesztiválja Bijeljinán (Republika Srpska) 
éjszakázással 
  - Bácspetrőci napok 
 
  Június:  
  - a vajdasági zenei társaságok fesztiválja Rumán 
  - a kamarakórusok adai nemzetközi fesztiválja Adán 
 
  Július: 
  - Nemzetközi kórusfesztivál Budapesten (Magyarország) – néhány 
éjszakázással 
 
  Augusztus: 
  - Kórusfesztivál Tiszafüreden (Magyarország)- éjszakázással 
  - Kórusfesztivál Ohridon (Macedónia) – néhány éjszakázással 
  -  Az Alapitvány szlavája  
 
  Szeptember: 
  -  Zenta város napja – kóruszenei est 
  - Zenta város napja ünnepi ülés 
 
  Október: 

- Napsugaras ősz – rendezvény nyugdíjasoknak, 
 
 

 
  November: 
  - szlovák kórusok fesztiválja Bácspetrőcön, ahol már évek óta 
fellépünk, mint vendégkórus 
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  - Sremac napok 
 

A felsoroltakon kívül a kórus vendégszereplést tervez Nišben, 
Szentendrén (Magyarország) esetleges éjszakázással és 
Hódmezővásárhelyen (Magyarország). 
 
  A kórus nagyon szívesen, mint az előző években is, eleget tesz 
minden meghívásnak az év folyamán, 
 

A 2015-ös évre a következő dalok betanulását tervezzük: 
  - egy v. két pravoszláv egyházi kompozíciót 
  - három v. négy szerb nyelvű kompozíciót 
  -  egy magyar nyelvű kompozíciót 
  - egy v. két dalt a reneszánsz idejéből 
  - egy szórakoztató összeállítást v. néger vallásos dalt 
 
 A kórus tagjai remélik, hogy a 2015-es évben valóra válnak a tervek a 
fellépő egyenruhákkal kapcsolatban, a vékony  kelméből varrott nyári és a  
hidegebb napokra való vastagabb anyagú kórusruhákkal kapcsolatban, 
sújtás, virág vagy nyakék dísszel. Mindemellett egyforma cipők is 
kellenének minden kórustagnak, valamint új dossziék a fellépéshez. 

Tisztában vagyunk az anyagi lehetőségek korlátaival és azzal is, 
hogy a fenti tervek nehezen fognak megvalósulni, itt azokat a 
rendezvényeket soroltuk fel, amelyekre már megkaptuk illetve meg fogjuk 
kapni a meghívást, az Alapitvány anyagi lehetősei pedig behatárolják a 
kórus tevékenységét is. 
 
6.  Sremac napok 
 
           A hagyományos Sremac napok, amelyeket a ismert iró ünneplésére 
szervezünk, az idén is az Alapitvány munkájának csúcsát fogja képezni, 
hiszen az egész évi munkáját összesíti, különös tekintettel arra,hogy 2015-
ben ünnepeljük Stevan Sremac születésének 160.-ik évfordulóját. 
        A Sremac napok kihagyhatatlan része az akadémia, amely a szerb 
írott szó dicsőítéséről szól, amelyen mindig olyan eminens személyiség 
beszél Stevan Sremac munkásságáról, aki kitűnően ismeri akadémikusunk 
életét és műveit.  Az akadémia lehetőséget ad az Alapitvány az évi 
kiadványainak a bemutatására is. Az idei évben is az akadémia gazdag 
lesz művelődési-művészeti műsor tekintetében, amelyet a szerb művészet 
ismert személyiségei fognak bemutatni. 
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          A Sremac napok keretein belül az idei évben is tervben van eminens 
szerb író irodalmi estje, történelmi tribün, de hivatásos színház 
vendégszereplése is. 
          Mint újdonság, nagyon sikeresnek bizonyult és az idén is egy napot 
a gyerekeknek kell szentelni, tekintettel arra, hogy az előző három évben, 
amikor ezt kísérletképpen végeztük, mintegy száz gyerek vett részt, 
nagyon aktívan részt vettek a abban a műhelymunkában, amit Robert 
Takarič gyermekirodalmár nagyon sikeresen vezetett. 
 
7. Más aktivitások 
 
         Az irodalmi estek, könyvbemutatók, film- és zeneestek szervezésénél 
az idei évben a tömegesítésre kell a hangsúlyt helyezni, tekintettel arra, 
hogy az Alapitvány ezen aktivitások kitűnő házigazdájának bizonyult. Mivel 
ezen rendezvények már hagyományossá váltak, kialakult egy állandó 
közönség is, amely figyelemmel kíséri ezeket az eseményeket, ezért a 
következő évben sűrűbben kell ezeket megszervezni. Tervezzük, hogy 
minden hónapban  legyen könyvbemutató, irodalmi est, történelmi tribün, 
zeneest, filmest stb, amelyekre hangsúlyt kell fektetni, az újonnan 
bevezetett IFJÚ TEHETSÉGEK programban, amely az előző évben el lett 
hanyagolva, fiatal, szakmájukban elismert emberek legyenek bemutatva. 
          Mint kiegészítő aktivitás, terveink szerint az Alapitvány jelentős 
szerepet fog vállalni a Vid napi ünnepség megszervezésében, amelyet 
hagyományosan a Szerb pravoszláv egyház szervez a templomudvarban, 
amelyen már részt vett kórusunk és a néptánccsoport, nagyobb jelenlétet 
akarunk a városnapi ünnepségen, a már hagyományossá vált irodalmi és 
kórusest mellett - mindez hagyományos tevékenységeinket egészítené ki 
Zenta község területén. 
         Az Alapitvány az idén is folytatni kívánja a Szent Száva bál 
megszervezésének hagyományát, amellyel visszaidézi a régi szerb 
szokást, a hagyományos bálak tartását, valamint igy egy helyen összefogja 
az egyik legnagyobb vallási ünnep, a Szent Száva nap megünneplésén a 
jóakaratú embereket.  
 Mint eddig is, rész veszünk a Nišben megtartott rendezvényeken 
(Medijanafest), Szendrőn (Szendrői ősz) – mivel a kapcsolatot már 
felvettük, valamint  Eleméren (Sremac napok), a részvétel a pillanatnyi 
pénzügyi lehetőségek függvénye lesz. 
         Mint minden előző évben az alapítástól fogva,  az Alapitvány az idén 
is folytatni kívánja a megkezdett kitűnő együttműködést az 
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önkormányzattal, mint alapítóval, és az általa kapott költségvetési 
eszközöket célszerűen és tervezetten felhasználni. 
          Az Alapitvány az idén is részt vesz a Tartományi művelődésügyi 
titkárság pályázatán, a művelődési területen illetve a művelődési 
intézmények felszerelése témájában, ahol már eddig is komoly 
beruházások eszközlésére volt lehetőségünk, elsősorban új népviseletre a 
tánccsoportnak és audio-video felszerelésre az Alapitvány részére. 
         Az Alapitvány finanszírozásának harmadik elemét, amelyet tavaly 
kezdtünk el, folytatni kívánjuk az idén is, ahol is tárgyalásokat folytatunk a 
város és a környék gazdasági alanyaival a donációk kapcsán, és amely 
téren a legjelentősebb együttműködés kialakítására a néptánccsoport 
németországi vendégszereplésének a pénzelése folytán került sor, amikor 
is az útiköltség felét az adományozók biztosították. 
 
 
 
Zenta, 2014.szeptember 
                                                                              Az Alapitvány igazgatója 
 
                                                                                Slobodan Borđoški s. k. 
 

104



A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakaszának 2. 
bekezdése, 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) 46. szakaszának 22. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2015. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS 

ÉVES PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 
A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Történelmi Levéltár 2015. évi 

munkaprogramját és éves pénzügyi tervét. 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 630-3/2014-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

17.
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СЕНТА 
ISTORIJSКI ARHIV SENTA 
TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ZENTA 
 
 
Ikt. sz.: 011-124/1 
Kelt: 2014. november 18-án 
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B E V E Z E T Ő 
 
             A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja alapján az intézmény igazgatóbizottsága 2014. december 4-én döntést hozott 
a Zentai Történelmi Levéltár 2015. évi munkaprogramjának elfogadásáról. 

A levéltár tevékenységi és fejlesztési programjának megvalósítása ugyanazokon az alapokon 
folytatódik, mint az előző években. Ez azt jelenti, hogy a folyó költségekre és a dolgozók személyi 
járandóságaira szolgáló eszközöket külön tervezzük, költjük és tartjuk nyilván az óbecsei Részleg 
szükségleteire és külön a zentai levéltárszékhelyen folyó munkára vonatkozóan. A fizetésekre 
szolgáló eszközöket a zentai és az óbecsei községi költségvetésekben, a folyó kiadásokra szolgáló 
eszközöket pedig azon öt község költségvetésében biztosítják, amelyekben tevékenységünket 
ellátjuk, ezek a községek pedig: Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Szenttamás. 

A szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló, 2012. január 18-án kelt szabályzat 
értelmében a munkahelyek száma összesen 22. Zenta polgármestere a Zentai Történelmi Levéltár 
szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról szóló, 2012. január 
20-án kelt, 110-1/2012-III. számú határozatával engedélyezte a szabályzat alkalmazását, és 19 
munkahely betöltését hagyta jóvá. 2013. november 4-én megkaptuk a polgármester 110-6/2013-II 
szám alatti jóváhagyását a foglalkoztatottak összetételének módosítására – egy segédlevéltáros 
levéltáros lett. A foglalkoztatottak következő szerkezeti változtatását 2014.09.24-én a 630-2/2014-II 
sz. végzésével hagyta jóvá a polgármester. E szerint a főiskolai végzettségű informatikus egyetemi 
végzettségű szakemberré lépett elő. A foglalkoztatottak száma nem változott tekintet nélkül arra, 
hogy a Vajdasági Levéltár Törzsszolgálata minden szakellenőrzés alkalmával a külszolgálatba és az 
intézmény dokumentációs központjába 2 új – egyetemi végzettségű – dolgozó felvételét rendeli el.  
 Mivel a helyi adminisztrációban foglalkoztatottak maximális létszámának meghatározásáról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2009. szám) értelmében nincs reális lehetőség új 
dolgozók felvételére, a terv teljesítésén továbbra is 19 személy fog dolgozni. 
 A volt zentai kaszárnya egy – a polgármester 2013. október 23-i, 46-20/2013-II. sz. 
határozatával a levéltárnak odaítélt – 4000 m2-es épülethez elkészültek a rekonstrukciós tervek. A 
felújításhoz szükséges összes engedélyt beszereztük.  A tervek megvalósítása három évig fog 
tartani. A munkálatokhoz szükséges eszközöket különféle alapoktól, valamint Zenta, Ada és 
Magyarkanizsa községektől tervezzük. Évente 18 millió dinárt szándékozunk befektetni, ebből 15 
milliót a Tartományi költségvetésben biztosítanak. Az óbecsei részleg raktározási problémáinak 
megoldása meghaladja az éves terv kereteit, mivel már 15 éve sikertelenül javasolok különféle 
megoldásokat az óbecsei község illetékeseinek. Továbbra is az ő kezdeményezésüket várjuk.  
 A terv szakmai része a szerbiai levéltárak egységes orientációs munkanormái (Arhivski 
pregled – Levéltári Szemle 1977/1.2) és a levéltári munka normatívumai alapján készült. 19 
foglalkoztatottal és dolgozónként 1600 tényleges munkaórával számolva a levéltár teljes éves 
munkaórafondja 30.400. Az egységes terv szakmai része az anyag rendezését illetően a dolgozók 
egyéni tervei alapján került kidolgozásra. 
 Az Anyagrendezés és külső szolgálat részben tervezett munkák megvalósítása az ügyfelek 
számától és az új levéltárépület rekonstrukciójával kapcsolatban felmerülő teendők mennyiségétől 
függ.  
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A TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FOGLALKOZTATOTTAI 
 

A program teljesítésén Zentán 15, Óbecsén pedig 4 dolgozó fog tevékenykedni. Minden 
szakdolgozó rendelkezik szakvizsgával. 
 
A zentai foglalkoztatottak  

1. Molnár Tibor  MT dt,  = Molnár Tibor főlevéltáros 
2.    XYa  =  XY levéltáros 
3. Recskó Szabolcs RS va      = Recskó Szabolcs főlevéltáros  
4. Sándor László  ŠL ap  = Sándor László segédlevéltáros 
5. Ifj. Fodor István i.FI a   = Ifj. Fodor István levéltáros                  
6. Dévity Zsófia  DŽ ap  = Dévity Zsófia segédlevéltáros 
7. Sándor Valéria ŠV ap       = Sándor Valéria anyagi-pénzügyi és általános 
                                                                             ügyek szervezője 
8. Molnár Sándor MŠ ap      = Molnár Sándor segédlevéltáros 
9. Szűgyi Ferenc  SF ap  = Szűgyi Ferenc segédlevéltáros 
10. Kopasz Zsolt  KŽ i  =  Kopasz Zsolt informatikus                               
11. Szöllősi Szilvia SS ko  = Szöllősi Szilvia számítógép-kezelő 
12. Gajda Szilvia  GS bib  = Gajda Szilvia könyvtáros 
13. Gojković Marija GM roč = Gojković Marija takarítónő-küldönc 
14. Scvarc Izabella ŠI roč  = Scvarc Izabella takarítónő-küldönc 
15. Posztós Tamás PT am  = Posztós Tamás levéltári kezelő 
 

Az óbecsei foglalkoztatottak 
1. Nedeljko Stojković SN va  = Nedeljko Stojković főlevéltáros 
2. Újházi Frigyes UF ap       = Újházi Frigyes segédlevéltáros 
3.    NN ap       = NN, segédlevéltáros 
4. Jasmina Petrović PJ roč        = Petrović Jasmina takarítónő-küldönc 

 
A FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZETÉTELE  ÉS A KÁDERFELVÉTELI TERV 
 
Munkakör Iskolai végzettség A munkavégzők 

száma 
főlevéltáros  egyetemi végzettség 3 
levéltáros egyetemi végzettség 3 
segédlevéltáros középiskolai 

végzettség 
5 

pénzügyi-anyagi ügyek 
szervezője 

főiskolai végzettség 1 

informatikus egyetemi végzettség 1 
számítógép-kezelő középiskolai 

végzettség 
1 

könyvtáros középiskolai 
végzettség 

1 

takarítónő általános és 
középiskolai végz. 

3 

levéltári kezelő általános iskolai 
végzettség 

1 

 Összesen 19 
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A káderszerkezetünk jó, mivel a szakdolgozók átlagos iskolai végzettsége meghaladja a 
felsőfokot. Három magasabb szakmai fokozattal bíró dolgozóval rendelkezünk.  
Az igazgató Fodor István nyugdíjba vonulása után egy levéltárost kell alkalmazni Zentán. Becsén 
Tóbiás Bernadett 2014.dec.31-én távozik a levéltárból. Helyére egy segédlevéltáros felvételére 
nyílik lehetőség magyar és szerb nyelvtudással. 
 
I. A LEVÉLTÁRON KÍVÜLI LEVÉLTÁRI ANYAG VÉDELME 
 

40 iratképző ellenőrzését tervezzük (i.FI a). Szükség szerint végezzük a levéltári és az irattári 
anyag képzőinek és birtokosainak nyilvántartását, az irattári anyag kategóriajegyzékének és az 
irattári ügykezelésről szóló szabályzat ellenőrzését az azok alkalmazására vonatkozó jóváhagyás 
megadása végett (terv: 5 jegyzék). 20 esetben ellenőrizzük az értéktelen iratanyag kiselejtezését. 
Ezzel a regisztratúrák kb. 400 m' értéktelen, letelt határidős iratanyagtól szabadulnak fel. 6 
iratanyagképzőtől és -birtokostól tartós megőrzésre 120 m' levéltári anyagot fogunk átvenni.  Az 
előírt nyilvántartásba bevezetjük a levéltárianyag-birtokosok összes státusbeli változását, valamint 
az irattári és levéltári anyaguk állapotában bekövetkezett változást. 
 A Külső szolgálat programban az adatbázist a terepről jövő legújabb adatokkal naprakész 
állapotban tartjuk. 
 Megegyezéssel segítünk az érdekelt regisztratúráknak (szaktanács, anyagrendezés, 
munkabemutatás stb.). Ezekre a munkákra a teljes levéltári munkaórafondból 3%-ot, illetve 912 órát 
tartalékolunk. 
 A magántulajdonban levő levéltári anyag védelmét anyagfelvásárlással végezzük – ha erre a 
levéltár finanszírozói céleszközt biztosítanak. 
 Az ellenőrzési teendőket iFI a, a magántulajdonban levő anyag védelmét MT dt, az 
adatoknak a számítógépbe való bevitelét pedig SS ko végzi. A szakmai segítségnyújtásban és az 
anyagoknak a levéltárba való átvételében az összes dolgozó részt vesz. 
 
II. LEVÉLTÁRI RAKTÁRI MUNKÁK 

 
  120 m' levéltári anyag tartós megőrzésre való műszaki előkészítését tervezzük. Folytatjuk a 

fondok és a gyűjtemények megkezdett revízióját. Ez azt jelenti, hogy ellenőrizzük minden 
levéltári egység meglétét, és polc szintig nyilvántartjuk tárolási helyüket. Ez az anyag új lokációra 
való költöztetésének tervezése érdekében megkerülhetetlen feladat. A revíziót követően megkezdjük 
a költözési terv kidolgozását. Ezzel kapcsolatban két levéltárosunk már volt konzultáción a 
Veszprémi Levéltárban, ugyanis ők öt évvel ezelőtt több helyről egy épületbe kötöztették át a 
levéltárat. Óbecsén továbbra sincs hely az anyag átvételére. Ott a raktárakban csak az anyag 
rendes fenntartását végezzük.   

 A rendes anyagfenntartáson kívül saját munkaerővel elvégezzük a raktárak tavaszi és az őszi 
nagytakarítását is. 
 
III. A LEVÉLTÁRI ANYAG RENDEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 
 

Ezek a teendők az alábbi műveleteket ölelik fel: az anyag fondokra való felosztását, az 
anyagnak a fondokban történő osztályozását, fondtörténeti jegyzet készítését, könyvfeldolgozást, a 
fondban levő anyag rendszerezését, az értéktelen anyag kiselejtezését, fond-dosszié kialakítását és 
egységesítését, áttekintő raktári jegyzékek készítését, útmutató formanyomtatványok elkészítését és 
a kísérő dokumentáció vezetését (űrlapkitöltést) az elvégzett munkákról és az O-1, O-2 és R-1 
űrlapok kitöltését. 

 A rendezéssel felölelt anyag mennyiségét 287,40 m'-re becsüljük. Egyes esetekben a 
munkákat már az előző években megkezdtük, és lesznek olyanok, amelyeknek rendezése több évig 
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fog tartani az elkövetkező időszakban. A rendezésben 8 levéltáros és segédlevéltáros fog dolgozni. 
Mindegyik dolgozó az egyéb munkákon kívül 15–18 m' anyagot tud rendezni. A rendezett anyag 
összmennyisége tehát 130 m' körül lesz. 

 
F. IPB Rt., Óbecse (SN, va) 25,50 m' 
F. 132 Járási Népbizottság Zenta (RS, va)* 141,00  m' 
F. 003 Zenta Rendezett Tanácsú Város (SF, a)* 25,00  m' 
F. 118 Óbecsei KKT – (1964–1970-es időszak) (UF, ap)* 27,40  m' 
F. 701 Gyermekvédelmi Önigazgatási Érdekközösség (DŽ ap) 19,50  m' 
F. 730 Merkur Kisipari Szövetkezet – Ada (ŠL, ap) 15,00 m' 
F. 732 Merkur–Galant Papír- és Cellulózfeldolgozó Gyár – Ada 0,25  m'  
F. 818 Progres, Mol (MŠ ap) 24,50 m' 
F. 842 Narodna apoteka, Ada (DŽ, ap) 9,00 m' 
F. 732 Merkur–Galant Papír- és Cellulóze feldolgozó Vállalat – Ada (DŽ, ap)   0,25  m'  
                                                                                                                                  _________ 

            287,40 m' 
* az előző évben megkezdett munkák 
 
IV. TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 
 

Az ügyfelek és a kutatók korrekt tájékoztatásának alapját a sokrétű levéltári nyilvántartások 
képezik. A levéltárban őrzött anyagról és a regisztratúrákkal végzett terepi munkákról részben 
elektronikus, részben klasszikus módon vezetjük a nyilvántartást. A levéltári épületekről és 
káderekről, a hazai és a külföldi levéltárakban folyó kutatómunka eredményeiről, a többi levéltárral 
folytatott együttműködésről főként a klasszikus módon vezetjük a nyilvántartásokat. 

Gyűjtjük a hazai és a külföldi levéltárak kiadványait, útmutatóit, hogy minél teljesebb 
tájékoztatást nyújthassunk az érdekelteknek a többi levéltárról is. 

Ezen túlmenően folyamatosan fejlesztjük és bővítjük weboldalunkat, a www.zentarhiv.rs -t. 
Azon dolgozunk, hogy a korábban digitalizált anyakönyveket mutatókkal kössük össze, és a teljes 
anyagot a honlapunkra tegyük. Elektronikus formában közzéteszünk néhány áttekintő raktári 
jegyzéket is és egyházi anyakönyvi (név-) indexeket. Az ügyfelek villámposta útján a 
zentarhiv@gmail.com  e-mail címen fordulhatnak hozzánk. 

Az elektronikus úton történő információnyújtás előnye, hogy a kutató, illetve az ügyfél 
takarékoskodhat időben és pénzben is, mivel nem kell a levéltárba jönnie ahhoz, hogy megtudja, 
tárolunk-e olyan anyagot, ami érdekli. A konkrét információnyújtási munkákban a következő 
személyek fognak részt venni: KŽ i, SS ko, SF a,  ŠV sk, UF ap és SN va. 
 
V. PUBLIKÁLÁS 
 
 2015-ben egy kiadvány megjelentetését tervezzük. A szerző Molnár Tibor, a könyv 
munkacíme: Az I. világháború katonai áldozatai a Tisza mentén. 

Ki fogjuk használni a lehetőséget a rövidebb, népszerű munkáknak a helyi és a regionális 
sajtóban való közzétételére. Arra törekszünk, hogy a nyilvánosság a sajtó, a rádió és a televízió útján 
mind több információt szerezhessen munkánkról. Nedeljko Stojković két cikket készít Óbecse 
község történetéről.  
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VI.  MIKROFILMEZÉS, DIGITALIZÁLÁS, SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS 
 

Az anyagok mikrofilmezését 2015-ben sem végezzük, mivel ez a munka drága folyamat, 
amelyet anyag restaurálásának kellene megelőznie. Ezekre a munkákra már évek óta nincs pénz, és 
saját felszereléssel sem rendelkezünk. A munkák e csoportját illetően Kopasz Zsolt informatikus 
fogja elvégezni a szerver és a számítógép-hálózat rendes karbantartását, a számítógépek adatainak 
biztonsági őrzését, a honlap frissítését. Segítséget fog nyújtani továbbá a számítógép-használó 
kollégáknak.  

A publikálással kapcsolatban KŽ i és SS ko végzik az anyagok nyomdai műszaki 
előkészítését.  

Az egyházi anyakönyvek mikrofilmezését és digitalizálását befejeztük. Folyamatban van a 
könyvmutató kidolgozása, mivel egyes sorozatokra vonatkozóan nem léteznek, másokat 
illetően viszont megbízhatatlanok. 2015-ben csak a legveszélyeztetettebb anyagot digitalizáljuk – 
szükség szerint – védelem céljából. 
 
VII. A LEVÉLTÁRI ÉS A KÖNYVTÁRI ANYAG FELHASZNÁLÁSA 

 
A levéltári anyag használatának teendői az ügyfelek és a kutatók fogadásából, 

útbaigazításából és kiszolgálásából áll. A 2015-es évben a levéltári és a könyvtári anyag 65 
kutatójának – felhasználójának a fogadását tervezzük – szakmai és tudományos céllal kb. 350 
kutatónappal. A használandó fondok számát 35-re becsüljük. Helyhiány miatt egyszerre 4 kutatót 
tudunk fogadni. 

A bizonylatok, másolatok és a dokumentumok másodpéldányainak kiadása céljából 
korlátozás nélkül fogadjuk az ügyfeleket. 2015-ben a jelenlegi helyzethez viszonyítva  az 
ügyfelek számának csökkenését várjuk. A magyar állampolgárságért folyamodó polgárok, továbbra 
is, először hozzánk fognak fordulni, hogy a felmenőikre vonatkozóan megkapják az egyházi 
anyakönyvi kivonatokat. Az ügyfelek külön kategóriáját képeznik azok, akik a II. világháború 
végén kivégzettek rehabilitációjával kapcsolatban fordulnak hozzánk, míg a harmadik csoport az 
ugyanebben az időszakban elkobzott vagyonról szóló dokumentumokat keresi. A lehetséges 
ügyfelek számát 1100-ra becsüljük. 

Az anyag kikeresésével és a bizonylatok elkészítésével az összes szakdolgozó foglalkozik. 
Az ügyfelekkel és a kutatókkal közvetlenül is dolgoznak: SN va, UF ap, MT a, SF ap, ŠV sk. 
 
VIII. LEVÉLTÁRI KÖNYVTÁRI MUNKÁK 

 
A könyveket elektronikus úton a Szirén-programban tartjuk nyilván és katalogizáljuk. A 

felhasználók és a felhasznált anyag nyilvántartása a klasszikus módon történik. 
  Gajda Szilvia könyvtáros 2015-ben fél munkaidővel fog dolgozni. A tervévben a 

használókkal való munkán kívül 200 címet fog feldolgozni.  
A munkáknak ebben a csoportjában Zentán a magyar, Óbecsén pedig a szerb nyelvű sajtót 

fogjuk figyelemmel kísérni, és kiválogatjuk a levéltár tevékenységi területére, illetve magára az 
intézményünk munkájára vonatkozó cikkeket. 

 
IX.  A LEVÉLTÁRI ANYAG MŰSZAKI VÉDELME 

 
A speciális eljárásokra (konzerválás, restaurálás stb.) nincs sem műhelyünk, sem 

szakemberünk. Ezért csak a legegyszerűbb műszaki védőmunkákat végezzük, mint pl. a 
dokumentumok mechanikus tisztítása, dobozok, borítók, tékák készítése és kisebb könyvkötés-
javítások.  
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X. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
 

 A kiadótevékenységet könyvbemutatók kísérik. Az V. fejezetben említett terv alapján a 
Tisza menti községekben fogjuk megszervezni Molnár Tibor könyvének bemutatóját.  
 A Városi Múzeummal közösen kiállítást szervezünk az I. világháború témájára, különös 
tekintettel Olaszország hadba lépésére (1915). 

Folytatjuk az együttműködést a médiával a különféle történelmi témák és a munkánkról 
szóló hírek közzétételével. Együttműködünk a Bácsországgal, a Magyar Szóval, a 7 Nappal és az 
Újvidéki RTV-vel.  

A civil egyesületeket és szervezeteket meghívók, plakátok és szórólapok díjmentes 
kidolgozásával segítjük. Szakmai segítséget nyújtunk a helyhatóságoknak, intézményeknek, civil 
szervezeteknek azon programjaik teljesítésében, amelyek levéltári kutatómunkát igényelnek 
intézményünkben vagy más levéltárakban. Konkrét együttműködés már létezik a magyarkanizsai 
helytörténeti kutatókkal Magyarkanizsa monográfiájának megírása terén. A program e részének 
teljesítői a levéltárosok és részben a segédlevéltárosok.   
 

XI. ÁLTALÁNOS ÜGYEK 
 

Felölelik: a 2015. évi jelentés és a 2016. évi terv elkészítését. A levéltári dolgozók napi és 
havi nyilvántartásának vezetését. A törvények, kormányrendeletek és jogszabályok figyelemmel 
kísérését, valamint a szabályzatjavaslat elkészítését. A munkaviszonyokkal, a munkavédelemmel, a 
levéltári vagyon védelmével, a pénzügyi-anyagi szolgálat és könyvelőség rendes működésével 
kapcsolatos teendők ellátását. Ide tartoznak még az iktató teendői is az ügyfelekre, az igazgatási 
szervekre vonatkozóan és az ellenőrzés. A teendőknek ebben a csoportjában figyelemmel kísérjük a 
raktárak és a munkahelyiségek közegészségügyi szempontú fenntartását.  

A törvények és a jogszabályok figyelemmel kísérése, az általános aktusok javaslatainak 
kidolgozása, a levéltár rendszeres éves működésével kapcsolatos összes kérdést illető döntések 
meghozatala az igazgató feladata. Ez a munka állandó munkaviszonyban levő jogász nélkül 
mind nagyobb nehézségekbe ütközik, ezért a levéltár alapítóinak mielőbb lehetővé kell tenni 
egy jogász fölvételét. Az irattárat, valamint a könyvelőségi dokumentáció további feldolgozásra 
való előkészítését a műszaki-pénzügyi és általános ügyek szervezője vezeti. A könyvelési teendőket 
intézményünk részére az Aktiva Ügynökség fogja ellátni térítés ellenében. 
      A tisztaság fenntartásán három takarítónő fog dolgozni. 2015-ben nem alkalmazunk 
pótmunkaerőt az általános nagytakarításhoz, mivel elegendő takarítószemélyzettel rendelkezünk. 
 E programfeladatok egyes részeinek teljesítésében az összes dolgozó részt vesz.  
 
XII. TÖRZSSZOLGÁLAT, ELLENŐRZÉS, TANÁCSKOZÁSOK 
 

Levéltárosaink részt vesznek a hazai és a külföldi szakmai tanácskozások munkájában. 
Jó kapcsolatokat építettünk ki és folytatunk a magyarországi (Szeged, Budapest, Veszprém, 

Kecskemét) és a bosznia-hercegovinai (a Tuzlai Kanton Levéltára, a boszniai Szerb Köztársaság 
Levéltára) levéltárakkal. A hazai levéltárak közül a szabadkai és a nagybecskereki levéltárakkal van 
a legszorosabb kapcsolatunk. 

Levéltárunk képviselői aktívan részt vesznek a Vajdasági Levéltári Dolgozók Egyesületének 
(VLDE) munkájában (elnökség, közgyűlés, az Arhivski anali szerkesztősége). 

E feladatcsoportban időt tervezünk a szakelőadások kidolgozására (a tanácskozásokra 
vonatkozóan) és a fejlesztési programok és projektumok (a levéltár felújítására és felszerelésére 
vonatkozóan) elkészítésére. 
 Részt fogunk venni ágazati szervezeteink bizottságainak és szakmai testületeinek 
munkájában. A levéltárat a törvénnyel előirányzott összes esetben az igazgató fogja képviselni, és ő 
jár el a levéltár nevében.  
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 Az egyéb teendők közé tartozik még: a községi bizottságokban, a civil szervezetekben, a 
levéltár igazgatási szerveiben folyó munka, a dolgozók jelentéseinek havonkénti ellenőrzése.  
 A program e részében az összes levéltári dolgozó részt vesz.   
 
XIII. A LEVÉLTÁR FELÚJÍTÁSA ÉS FELSZERELÉSE 
 
 A bevezetőben már említettük, hogy 2014-ben elkészültek a volt zentai kaszárnya egyik, 
3700 m2-es épületének rekonstrukciós tervei. Az első előzetes számítások szerint az adaptáció 
(három év alatt) három szakaszban fog zajlani, a költségek 45-50 millió dinárt tesznek ki. 2015-ben 
az épület megóvását tervezzük: e teendők keretében át kell rakni a tetőt, megjavítani a csatornát, ki 
kell cserélni a külső ajtókat, ablakokat, meg kell oldani a falak szigetelését, el kell távolítani a 
felesleges vezetékeket az épületből, a vizes falról el kell távolítani a vakolatot. Úgyszintén 
biztosítani kell a víz-, csatorna-, áram-, fűtés- és telefoncsatlakozásokat. Évente 15–20 millió dinárt 
tervezünk befektetni. Az elkövetkező évre vonatkozóan 15 millió dinárt tervezünk a Vajdasági 
Nagyberuházási Alaptól. Zenta községtől 4.347.000, Ada községtől 2.543.000 és Magyarkanizsa 
községtől 3.110.000 dinárt. Ötmillió dinárt irányoztunk elő pályázat útján különböző 
alapítványoktól felszerelés – főként fémpolcok és speciális szekrények – vásárlására. A felszerelésre 
vonatkozó sikeres pályázás érdekében úgyszintén számítunk a környező községek erkölcsi 
támogatására. Óbecse és Szenttamás községek nem vesznek részt ebben a projektumban, nekik az 
Óbecsei Részleg épületéről kell gondoskodni. 

Óbecsén továbbra is megoldatlan a levéltári anyag átvételére szolgáló raktárak hiánya. 
Mivel a levéltárnak egy évtized elteltével sem sikerült kiharcolnia a részleg 
helyiségkapacitásainak bővítését, a kezdeményezést átengedjük az óbecsei községi 
illetékeseknek. A rendes folyó kiadásokra szolgáló eszközökből igyekszünk legalább az eddigi 
felszereltségi szintet fenntartani, és elvégezni a legszükségesebb karbantartási, javítási 
feladatokat az épületekben. (Idézet az előző évi tervekből.) 
 
XIV. NEMZETKÖZI ÉS LEVÉLTÁRKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

Levéltárunk már régóta „információközvetítővé” vált a nemzetközi kapcsolatokban, 
mindenekelőtt a magyarországi és a szerbiai levéltárak között, az utóbbi időben ez a szerep kiterjedt 
a bosznia-hercegovinai levéltárakra is. 
 A leggyümölcsözőbb együttműködést a Csongrád Megyei Levéltárral valósítjuk meg és 
tervezzük a 2015-ös évre.  
 A levéltár részt vesz az 1941–1948-as időszak civil áldozatainak kutatásával foglalkozó 
szerb–magyar akadémiai bizottság munkájában. 
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XV. PÉNZÜGYI TERV 
 
 A költségvetési tervezésről szóló törvénnyel, a kormány irányelveivel stb. összhangban a 
2015. évi rendes pénzügyi tervet időben elküldtük a levéltár társalapító községeinek. A pénzügyi 
terv bevételi oldala a következő összegeket tartalmazza: 
 
 
 
Község         Összeg 
 
Zenta  11.261.400 din 
Óbecse  4.101.000 din 
Magyarkanizsa  780.000 din 
Ada  520.000 din 
Szenttamás  640.000 din 
Saját bevétel  600.000 din 
___________________________________ 
Összesen 17.902.400 din 
 
 
 
                                        
 

                                                                            
      ___________________ 

Sárosi Gabriella, 
                                                                                    az igazgatóbizottság elnöke 
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A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. 
szakaszának 2. és 74. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2015. ÉVI 

MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS ÉVES PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, 
AZ INTÉZMÉNY 2015. ÉVI KULTURÁLIS PROGRAMJAINAK FINANSZÍROZÁSÁRA 

SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK MEGÁLLAPÍTOTT MÉRTÉKÉVEL 

I 

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 2015. 
évi munkaprogramját és éves pénzügyi tervét. 

A képviselő-testület 5.938.200,00 dinár összeget ÁLLAPÍT MEG az intézmény 2015. évi 
kulturális programjainak finanszírozására. 

II 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 6-3/2014-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

18.
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A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ  

2015. évi munkaterve 

1. Bevezetés 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 1977-ben jött létre a városi könyvtár, a 
múzeum, a művelődési ház, két mozi és a felnőttképzést ellátó ún. munkásegyetem 
összevonásával egy közös szakszolgálat kialakításával. Ennek a közművelődési modellnek a 
célja, hogy a helyben lakók művelődéssel, nyilvánossággal, társas együttléttel kapcsolatos óhaja 
és öntevékenysége találkozzon az intézmény feltételrendszerével, valamint azzal az igénnyel, 
hogy épületei a zentaiak, az önként szerveződött csoportok aktív és alkotó tevékenységének 
olyan színhelye legyen, amely egy egész régió művelődési és oktatási életét is mozgásba 
hozhatja, fellendítheti. A Városi Múzeumot a II. világháború után alapították, és a 70-es években 
vált alapszabályával összhangban a Tisza-vidék tájmúzeumává és tudományos intézményévé, 
amelynek alaptevékenysége a néprajz valamennyi ágának kutatása, dokumentumainak és 
múzeumi tárgyainak gyűjtése, feldolgozása és bemutatása. Jelentős környékbeli helytörténeti 
anyaggal is rendelkezik. Keretében bontakozott ki 1952-ben a Zentai Művésztelep, a 90-es 
években pedig a Vajdasági Magyar Népzenei Archívum. A Városi Könyvtár, amely bár több 
mint hetvenezer könyvtári dokumentummal és a központi könyvtáron kívül két fiókkönyvtárral 
(Felsőhegy, Tornyos) is rendelkezik, nem tartozik a Vajdaság legnagyobb közművelődési 
könyvtárai közé, ugyanakkor egyike azon keveseknek, amelyekben a könyvtári munka komplex 
gépesítése megtörtént. Gazdag a könyvtár helyismereti gyűjteménye is. A Munkásegyetemen 
kapott helyet a budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara Határon Túli Levelező 
Tagozatának Zentai Konzultációs Központja is. A Művelődési Ház mind a tájékoztatás, mind a 
kommunikáció, mind pedig a kreatív szférában szép eredményeket tud felmutatni. A Zentai 
Magyar Kamaraszínház és a Zentai Színtársulat is itt működik. Az intézmény legjelentősebb 
rendezvényei: a Hagyományaink Ünnepe, az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja, a Kálmány 
Lajos Népmesemondó Verseny, a Zentai Művésztelep eseményei, a Középiskolások Szín – és 
Filmművészeti Vetélkedője,  a Városi Múzeum hagyományos néprajzi tanácskozása stb. 2010 
novemberében a Magyar Nemzeti Tanács a Központot kiemelt jelentőségű intézménnyé 
nyilvánította, 2012 óta pedig a Zentai Önkormányzaton kívül társalapítója is. A zentai Thurzó 
Lajos Művelődési-Oktatási Központ a Magyar Nemzeti Tanács döntése alapján kiemelt 
jelentőségű kulturális intézmény (28/2010-es záradék), valamint 2013-ban az alapítói jog 
részleges átruházása is megtörtént. Jelenleg a Városi Múzeumnak 8, a Művelődési Háznak 5, a 
Városi Könyvtárnak és fiók könyvtárainak összesen 9, a szakszolgálatnak pedig 6 munkása van 
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A Városi Könyvtár és fiókkönyvtárainak  
2015. évi általános munkaprogramja és annak pénzügyi terve 

 
A Zentai Városi Könyvtár, amely a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ keretében 
működik, mint a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű intézménye 650 négyzetméternyi 
működési területtel, a rendelkezésére álló Zentai Alkotóházzal, Felsőhegyen és Tornyoson egy-
egy fiókkönyvtárral, valamint 8 könyvtárossal és egy takarítóval látja el alapvető 
közgyűjteményi feladatait. 

A könyvtár munkáját 2015-ben elsősorban a  könyv és az olvasás népszerűsítése és a 
gyermekekkel való foglalkozás fogja meghatározni. 

 

JANUÁR 
 

TÉLI SZÜNIDEI PROGRAMOK: 
„Tessék engem megdicsérni” 
Szavalóverseny magyar nyelvű óvodások részére 
 
Ajándék és diploma a résztvevőknek: 10.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (cukorka): 1.000,00 dinár (423711) 
 
A zentai Városi Könyvtár első alkalommal szeretné megszervezni a szavalóversenyt óvodások részére. 
Ezzel a rendezvénnyel a vajdasági magyar irodalmat népszerűsítenénk, hiszen nagyon fontosnak tartjuk 
azt, hogy a gyermekek már egészen kicsi korban megismerkedjenek a vajdasági magyar irodalommal. 

 
Gyermekkönyv bemutató szerb nyelvű diákok részére 
Kortárs szerb költő vagy irodalmár legújabb gyermekkötetének bemutatója 
 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a szerzőnek: bruttó 4.500,00 dinár (424221) 

 
„MERT MIBENNÜNK ZENG A LÉLEK…” 
Népi táncoktatás, népdaltanítás és kézműves foglalkozás óvodások és kisiskolások részére. 
 
Megvendégelés (szendvics, tea, tej, pogácsa, üdítő, keksz): 10.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadóknak:  bruttó 15.000,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (textil, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 1.000,00 dinár (426621) 

 
„Mi van ott benn?” 
Harmadik alkalommal szervezzük meg a három napos művészetterápiás foglalkozást a képzőművészet, a 
zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar nyelvű alsó osztályos tanulók részére. 
Foglalkozásvezető: Kaszás Éva komplex művészetterapeuta. 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadónak:  bruttó 4.500,00 dinár (424221) 
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Mesedélelőtt 
Játékos foglalkozás magyar és szerb nyelvű gyermekek részére a zentai Gyermekbarátokkal közös 
szervezésben 
 

AJÁNDÉKKONCERT GYERMEKEKNEK 
Félévnyitó koncert magyarajkú gyerekeknek   
 
Tisztelettdíj az előadóknak: bruttó 16.000,00 dinár (424221) 

 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
Világutazók 2015 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
 
Tiszteletdíj vagy útiköltség az előadóknak: bruttó  6.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés: 500,00 dinár (423711) 
 

Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 

GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
Zentai kincsestár 
A zentai Városi Könyvtár Zentai kincsestár néven magyar és szerb nyelvű óvodásoknak indított sorozatot 
egy évvel ezelőtt. A program keretében a kisgyermekek olyan neves zentai személyekkel ismerkednek 
meg, akik sokat tettek a város kulturális fejlődéséért, a hagyományok őrzéséért és ápolásáért. 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka):  500,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadások (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLÁS REGIONÁLIS HELYESIRÁSI 
VERSENY 
Az Implom József Helyesírási Verseny zentai elődöntőjét minden évben a Városi Könyvtár bonyolítja le. 
25 versenyzőt várunk, akik Magyarországra jutnak tovább a döntőbe. 
 
Megvendégelés (pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

OLVASÓKLUB 2015 
A zentai Városi Könyvtár keretén belül immár második éve szervezzük meg olvasás népszerűsítő 
programunkat az ismertebb magyar és világirodalmi alkotások feldolgozásával. 
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FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
A zentai Városi Könyvtár keretén belül immár második éve szervezzük meg a filmművészet kiemelkedő 
alkotásait népszerűsítő programunkat. 
 
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK FELSŐS TANULÓK RÉSZÉRE 
Kötelező házi olvasmányok interaktív feldolgozása 
 

FEBRUÁR 
 

GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
 
Zentai kincsestár 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka):  500,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadások (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
 
Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 

Világutazók 2015 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
 

Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
Tiszteletdíj: bruttó 13.000,00 dinár (424221) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (422194) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

KÖZSÉGI SZAVALÓVERSENY ALSÓSOK, FELSŐSÖK, 
KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE MAGYAR ÉS SZERB NYELVEN 
A három rendezvényünk célja a költészet és a költemények megszerettetése, valamint fölkészítés a 
Szabadkán márciusban megtartandó tartományi szintű szavalóversenyre. 
 
Ajándékkönyvek, diplomák a díjazottaknak magyar és szerb nyelven: 40.000,00 dinár (423712) 
 

XVII. HAGYOMÁNYAINK ÜNNEPE 
Zenta község hagyományőrző és hagyományápoló csoportjainak bemutatkozó estje. Minden évben a 
gálaműsor előtt ételkóstolóval egybekötött kiállítás nyílik meg. 
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Dekoráció (virágok, celofán, szalag): 4000,00 dinár (426131) 
Nyomtatási költségek: papír 3.000,00 dinár (426621), nyomtató festék 12.000,00 dinár (426621) 
A fellépők útiköltsége: 60.000,00 dinár (422911) 
Megvendégelés: (150 főre a fellépőknek fonott kalács, Nestea): 20.000,00 dinár (423711) 
A vendégegyüttes bruttó  tiszteletdíja számla alapján: 15.000,00 dinár (424221) 
Ajándékkönyvek a kiállítóknak: 12.000,00 dinár (423712) 
A 6 zsűri bruttó tiszteletdíja: bruttó  36.000,00 dinár (424221) 
 

OLVASÓKLUB 2015 
 

FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
 

MÁRCIUS 
 

GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
 
Zentai kincsestár 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka):  500,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadások (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
 
Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 

Világutazók 2015 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 

 
Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 

 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (422293) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

OLVASÓKLUB 2015 
 
FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
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RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK FELSŐS TANULÓK RÉSZÉRE 
Kötelező házi olvasmányok interaktív feldolgozása 

 

ÁPRILIS 

GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
 
Zentai kincsestár 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka):  500,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadások (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

A KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY ELŐDÖNTŐI 
HAJDÚJÁRÁSON, MUZSLYÁN ÉS ZENTAGUNARASON 
Útiköltség a szervezőknek:  Hajdújárás, Muzslya,  Zentagunaras 6.000,00 dinár (422194)  

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 

Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 

Világutazók 2015 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
 

Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 

KÖNYVBEMUTATÓ: 

Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 

Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

GYERMEKPROGRAMOK A TAVASZI SZÜNIDŐBEN 
Húsvéti kézműves foglalkozás gyermekek részére (tojásfestés, asztali díszek készítése) 

Anyagi kiadás (tojás, festék, ecset, textil, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 5.000,00 dinár (426621) 

 
IRODALMI RENDEZVÉNY A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA 
ALAKMÁBÓL 
A Magyar Költészet Napját április 11-én ünnepeljük, József Attila születésnapjának tiszteletére. Ebből az 
alkalomból szeretnénk egy verses-zenés irodalmi összeállítást. 
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A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJÁNAK JEGYÉBEN 
A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola Szószólók irodalmi szakkörének kiállítással egybekötött 
költészetnapi műsora. 
 

AZ ÉSZAK-BÁCSKAI KÖNYVTÁROSOK ÉVES TALÁLKOZÓJA 

Tiszteletdíj vagy útiköltség az előadóknak: bruttó 7.000,00 dinár (423399)  
Megvendégelés (Ebéd: 30 fő részére): 10.500,00 dinár (423621) 
 

OLVASÓKLUB 2015 
 
FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
 

MÁJUS 
 

GYERMEKFOGLALKOZÁS: 

Zentai kincsestár 

Megvendégelés (keksz, cukorka): 500,00 dinár  (423711) 
Anyagi kiadások (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 

Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 

Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 

Tiszteletdíj: bruttó 13.000,00 dinár (424221) 

KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (422194) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 

 

AZ ÉNEKELT VERSEK XX. ZENTAI FESZTIVÁLJA 
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a zentai Thurzó Lajos Oktatási-Művelődési Központ a Zentai 
Önkormányzat és a budapesti székhelyű Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület 
közreműködésével kerül minden évben megrendezésre az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja. A szervezők 
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bemutatkozási lehetőséget kínálnak mindazoknak a szólistáknak és együtteseknek, akik, illetve amelyek 
énekelt verseket adnak elő saját megzenésítésükben. A fesztivál versenyprogramból és gálaműsorból áll. 

Díjak a verseny díjazottjaink: 40.000,00 dinár (424221) 
Költő tiszteletdíja: bruttó 20.000,00 dinár (424221) 
A budapesti Kaláka együttes tiszteletdíja: bruttó 153.500,00 dinár (424221) 
A 4 zsűri és a 2 műsorvezető tiszteletdíja: bruttó 35.000,00 dinár (424221) 
A versenyzők és a budapesti Kaláka együttes elszállásolása és étkeztetése: 120.000,00 dinár 
(423621) 
Hangosítás és hangfelvétel a versenyprogramon és a gálaműsoron: bruttó 100.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés: 35.000,00 (423711) 
 

XXI. KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY – 
ELŐRENDEZVÉNYE 
Gyermekkoncert óvodások és általános iskolások részére 
 
Tiszteletdíj a zenekar tagjainak: nettó 32.000,00 dinár (424221) 

 

XXI. KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY – DÉLVIDÉKI 
DÖNTŐ 
Kálmány Lajos népmesekutató emlékére szervezzük meg minden évben a Vajdaság egész területére 
kiterjedő népmesemondó és népmese-illusztráló versenyt. Mesemondóink száma meghaladja a 75 főt, a 
népmese-illusztrálók pedig a 230-at. Rangos zsűri bírálja el a gyerekek és felnőttek mesemondását, illetve 
képzőművészeti alkotásaikat. 

Ellátás: (140 adag ebéd a versenyzőknek, felkészítőiknek és a zsűrinek) 50.000,00 dinár (423621)  
Megvendégelés: (pogácsa, üdítő, kávé, ásványvíz, szörp): 10.000,00 dinár (423711) 
Anyagi  kiadások: (keménypapír, hammerpapír, cellux, celofán, mappa, golyóstoll, kitűzők, A4-es 
papír): 10.000,00 dinár (426621) 
Ajándékkönyvek a mesemondóknak, meseillusztrátoroknak: 70.000,00 dinár (423712) 
Nyomtatási költségek: 20.000,00 dinár (423419) 
A 6 zsűri tiszteletdíja: bruttó 32.000,00 dinár (424221) 

 

KŐKETÁNC 2015 
NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ  
Az Ispiláng gyermekcsoport harmadik alkalommal méretetti magát ezen a neves vajdasági szintű 
rendezvényen. 
 

Útiköltség:  20.000,00 dinár (422911) 
Tiszteletdíj a zenekar tagjinak: bruttó 6.000,00 dinár (424221) 
 

A MAGYAR FILM DÉLVIDÉKI HETE 2015 
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A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet mellett társszervező a Városi Könyvtár. A hét folyamán 
délelőttönként rajzfilmvetítés az óvodásoknak és kisiskolásoknak, a kora esti, esti órákban pedig a 
legújabb magyar filmek kerülnek vetítésre a felnőtt korosztály számára. Minden évben vendégül látunk 
egy rangos filmrendezőt vagy filmszínészt, akivel egy moderátor beszélget egy filmes est keretén belül. 

 
Világutazók 2015 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
 

 
OLVASÓKLUB 2015 
 

FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
 

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK FELSŐS TANULÓK RÉSZÉRE 
Kötelező házi olvasmányok interaktív feldolgozása 
 

JÚNIUS 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 

Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 

Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 

KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

OLVASÓKLUB 2015 
 
FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 

 
SZEPTEMBER 

 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
 
Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
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Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (422293) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
A Magyar Népmese Napját, Benedek Elek születésnapját, minden évben megünnepli a könyvtár. Idén 2 
naposra tervezzük. Mácsai Mónika drámapedagógiai módszerekkel népmeséket dolgozna föl velük, és 
Vörös Imelda a Szabadkai Gyermekszínház színésznője elkészítene velük egy rövid népmese 
feldolgozást. A második napon közéleti személyiségek mesélnék el legkedvesebb meséjüket. 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség  az előadóknak: bruttó 19.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (üdítő, pogácsa, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 

 

AJÁNDÉKKONCERT GYERMEKEKNEK 
Tanévnyitó ajándékműsor szerb ajkú gyermekeknek 

Tiszteletdíj a zenekar tagjainak: nettó 30.000,00 dinár (424221) 

OLVASÓKLUB 2015 

FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
 

RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK FELSŐS TANULÓK RÉSZÉRE 

Kötelező házi olvasmányok interaktív feldolgozása 

OKTÓBER 
 

GYERMEKHETI RENDEZVÁNYSOROZAT: 
A zentai Városi Könyvtár fontos feladatának érzi azt, hogy színvonalas rendezvényekkel lepje meg a 
gyermekeket ezen a héten is. Irodalmi játékokkal, vetélkedőkkel, zenés-irodalmi délelőttökkel szeretnénk 
kedveskedni a gyermekeknek. 
 
Tiszteletdíj az előadóknak: bruttó 34.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (üdítő, pogácsa, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
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Mesedélelőtt 

Kézművesfoglalkozás magyar és szerb nyelvű gyermekek részére a zentai Városi Könyvtár szervezésben 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadás (textil, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 2.000,00 dinár (426621) 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
 
Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
 
Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
Tiszteletdíj: bruttó 13.000,00 dinár (424221) 

 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 

 
A NAPSUGARAS ŐSZ RENDEZVÉNYEN AZ IDŐS AKTÍV OLVASÓINK 
MEGJUTALMAZÁSA 
Hagyományosan minden évben ajándékkönyvekkel jutalmazzuk meg könyvtárunk legidősebb olvasóját, 
illetve abban az évben a legtöbb könyvet kikölcsönző, azaz a legaktívabb olvasónkat. 
 
Ajándékkönyvek vásárlása: 10.000,00 dinár (423712) 
Nyomtatási költség: papír és nyomtatófesték 2.000,00 dinár (426621) 

 
OLVASÓKLUB 2015 
 
FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
 

NOVEMBER 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
 
Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
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Zentai kincsestár 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (422194) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

STEVAN SREMAC-EMLÉKNAP 
Stevan Sremac zentai születésű, neves szerb író születésének 159. évfordulója alkalmából kiírt pályázatra 
beérkezett képzőművészeti és irodalmi alkotások díjazása és az évforduló alkalmából meghirdetett 
prózamondó verseny döntője. 
 
Ajándékkönyvek a díjazottaknak: 10.000,00 dinár (423712) 
Nyomtatási költség: papír és nyomtatófesték 2.000,00 dinár (426621) 
 

Világutazók 2015 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
 
Tiszteletdíj és útiköltség az előadóknak: bruttó 6.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés: 500,00 dinár (423711) 
 

OLVASÓKLUB 2015 
FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
 
RENDHAGYÓ IRODALOMÓRÁK FELSŐS TANULÓK RÉSZÉRE 
Kötelező házi olvasmányok interaktív feldolgozása 

DECEMBER 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
 
Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 

GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
 
Zentai kincsestár 
 

KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
 
Tiszteletdíj  vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
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Mesedélelőtt a Mikulással és betlehemezés 
Játékos foglalkozás magyar és szerb nyelvű gyermekek részére a zentai Gyermekbarátokkal közös 
szervezésben 
 

LÁMPÁS 2015 
Mezei Erzsébet grafikusművész karácsonyi kiállítása 
 

AJÁNDÉKKONCERT GYERMEKEKNEK 
Karácsonyi ajándékműsor gyermekeknek 
 
Tiszteletdíj a zenekar tagjainak: nettó 30.000,00 dinár (424221) 

 
OLVASÓKLUB 2015 
 

FILMKLUB 2015 
FILM ÉS IRODALOM 
 
 

 

 

 

 

A TORNYOSI ÉS A FELSŐHEGYI FIÓKKÖNYVTÁR 
ÉVES TERVE A 2015-ES ÉVRE 

 

TORNYOS 
 

JANUÁR 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (textil, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 2.500,00 dinár (426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 

KÖNYVBEMUTATÓ 
Tiszteletdíj: bruttó 4.500,00 dinár (424221) 
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FEBRUÁR 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 
KÖNYVBEMUTATÓ 

MÁRCIUS 
 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 2.000,00 dinár 
(426621) 
Tisztelettdíj: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
Megvendégelés (kávé, ásványvíz, pogácsa): 1.000,00 dinár (423711) 
 

KÖNYVBEMUTATÓ 
Tiszteletdíj: bruttó 4.000,00 dinár (424221) 
 

ÁPRILIS 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 2.000,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 
KÖNYVBEMUTATÓ 
 

KÖLTÉSZETNAPI KÖSZÖNTŐ 
Tiszteletdíj: bruttó 6.000,00 dinár (424221) 
 

 
MÁJUS 

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 

KÖNYVVÁSÁR 
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JÚNIUS 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 

AUGUSZTUS 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (SZENT ISTVÁN-NAP) 
Megvendégelés (üdítő, kávé, cukor): 1.000,00 dinár (423711) 
 

KÖNYVVÁSÁR 
 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

SZEPTEMBER 
 

ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓK BEÍRATKOZÁSA A KÖNYVTÁRBA 
Megvendégelés (cukorka, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
Tiszteletdíj: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (üdítő, pogácsa, kávé, ajándékkönyv): 1.000,00 dinár (423711) 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 500,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 

OKTÓBER 
 

GYERMEHETI RENDEZVÉNYEK ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 
Megvendégelés (édesség): 1.500,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj  az előadóknak: bruttó 5.700,00 dinár (424221) 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 2.000,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
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NOVEMBER 
 

A NAPSUGARAS ŐSZ RENDEZVÉNYEN AZ IDŐS AKTÍV OLVASÓINK 
MEGJUTALMAZÁSA 
Hagyományosan minden évben ajándékkönyvekkel jutalmazzuk meg könyvtárunk legidősebb olvasóját, 
illetve abban az évben a legtöbb könyvet kikölcsönző, azaz a legaktívabb olvasónkat. 
 
Tiszteletdíj  az előadóknak: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
Ajéndék könyvek: 5.000,00 dinár (423712) 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
 
KÖNYVVÁSÁR 
 
KÖNYVBEMUTATÓ 
Tiszteletdíj: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 

 
DECEMBER 

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK  
Anyagi kiadás (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 2.700,00 dinár 
(426621) 
 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
Megvendégelés (kávé, ásványvíz, pogácsa): 1.000,00 dinár (423711) 
 

KÖNYVVÁSÁR 
 

EGYÉB TERVEZETT KIADÁSOK: 
 
a) 4 KÖBMÉTER TŰZIFA 
Tűzifa költsége: 16.000,00 dinár (421223) 
 
b) POLCOK 
Polcok beszerzési költsége: 30.000,00 dinár (512211) 
 
c) BEJÁRAT ELŐTTI TÉR FELÚJÍTÁSA 
Épület krabantartási költsége: 100.000,00 dinár (425119) 
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FELSŐHEGY 

 

JANUÁR 
 

EGY HETES TÉLI SZÜNIDEI KÉZMŰVES TÁBOR 
Megvendégelés (kávé, tea, cukor, pogácsa): 1.100,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadóknak: bruttó 6.000,00 dinár (424221) 
 

FEBRUÁR 
 

ÉP TESTBEN- ÉP LÉLEK 
Ismeretterjesztő előadás, mely az egészségünk megőrzésével és a betegség megelőzésével foglalkozik. 
 
Megvendégelés (üdítő, pogácsa, keksz): 500,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj vagy útiköltség: 1.000,00 dinár (422194) 
 

MÁRCIUS 
 

GYERMEKPROGRAM 
Drámapedagógiai és biblioterápiás foglalkozások óvodások és kisiskolások részére. 
Megvendégelés (üdítő, pogácsa, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

ÁPRILIS 
 

KÖNYVBEMUTATÓ A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 
A Magyar Költészet Napját április 11-én ünnepeljük, József Attila születésnapjának tiszteletére. Ebből az 
alkalomból  könyvbemutatót tervezek. 
Tiszteletdíj a könyv szerzőjének: bruttó 4.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár  (423711) 
 

HÚSVÉTRA KÉSZÜLÜNK 
Tojásfestés különböző technikával. Húsvéti kézműves foglalkozás gyermekek részére. 
Tiszteletdíj az oktatónak: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (tojásfesték, gyertya, íróka, ecet, stb.): 1.000,00 dinár (426621) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 din (423711) 
 

MÁJUS 
 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK 
Több mesterséget szeretnék egy napon ismertetni pl. gyöngyfűzés, üvegfestés, nemezelés, 
bőrözés,kosárfonás, faragás , korongozás  stb.  
Tiszteletdíj az oktatóknak: bruttó 8.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, üdítő ,cukor, pogácsa): 1.500,00 dinár (423711) 
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AUGUSZTUS 
 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (SZENT ISTVÁN-NAP) 
Megvendégelés (üdítő, kávé, cukor): 1.000,00 dinár (423711) 
 

KÖNYVBEMUTATÓ 
Ajándék (virág, bor): 700,00 dinár (423712) 
Útiköltség a szerzőnek: 2.000,00 dinár (422293) 
 

SZEPTEMBER 
 

A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
A Magyar Népmese Napját, Benedek Elek születésnapját, minden évben megünnepli a könyvtár. Idén  
rajzfilmvetítést tervezek az óvodások részére.  
Megvendégelés (keksz, cukorka, ütítő):  500,00 dinár (423711) 
 

ELSŐS LETTEM 
Az első osztályosok ünnepélyes tagfelvétele a könyvtárba. 
Megvendégelés (keksz, cukorka, ütítő):  500,00 dinár (423711) 
 

OKTÓBER 
 

GYEMEKPROGRAMOK 
Gyermekheti program, mely alkalmával  verses-zenés programokat szervezünk a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola összes tanulói részére.  
Tiszteletdíj: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé,üdítő, pizza): 2.000,00 dinár (423711) 
 

NOVEMBER 
 

KÖNYVHÓNAP 
Könyvbemutató az általános iskolások részére, Vajdasági  kortárs szerzőtöl könyvhónap alkalomból .  
Tiszteletdíj a könyv szerzőjének: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

KÖNYVBEMUTATÓ 
Könyvbemutató felnőttek részére Vajdasági magyar szerzőtől. 
Utiköltség a könyv szerzőjének: 3.000,00 dinár (422194) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

DECEMBER 
 

ADVENTI  VÁRAKOZÁS 
Karácsonyra készülünk, kézműves foglalkozással, mely keretén belül adventi koszorúkat, ikebanákat 
készítünk a gyermekekkel. 
Tiszteletdíj az oktatónak: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
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Anyagi kiadás (gyertya, szines szallagok, ragasztó,drót , stb.): 2.000,00 dinár (426621) 
Megvendégelés (kávé, tea,pogácsa, kek): 1.000,00 din (423711) 
 
MÉZESKALÁCS 
Karácsonyi kézműves foglalkozás gyermekek részére. 
Tiszteletdíj az oktatónak: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (méz, cukor, liszt, margarin, stb.): 1.000,00 dinár (426621) 
Megvendégelés (kávé,tea,cukor,keksz): 500,00 dinár (423711) 
 
 

134



A zentai Városi Könyvtár keretén belül 4 éve működik az Ispiláng gyermekcsoport. 2014. októbere óta 
Baji Endre néptáncpedagógus  taníta gyermekjátékokra és néptáncra a csoportot heti 11 alkalommal az 
egykori internátus épületében.  A csoport művészeti vezetője Baji Endre. A tervek között szerepel egy 
énekkar létrehozása is, mely a Szélrózsa leánykórus utódjaként szervesen illeszkedik majd népművészeti 
elképzeléseinkbe. A Zentai Önkormányzat az idei évben is a csoport nagylelkű támogatója volt: Több 
sikeres fellépésen van túl a csoport.  
A táncoktató havi juttatása bruttó 31.650,00 dinár, ami éves szinten 379.800,00 dinár (424221)  

Az olvasás népszerűsítése és a tájékoztatás mellett, 18-19 ezer könyvet, újságot, folyóiratot szeretne a 
könyvtár az olvasók számára biztosítani. Feladatunk továbbra is a meglévő könyvállomány, 
közgyűjtemény megóvása és gondozása. Nagy figyelmet szeretnénk fordítani elsősorban a 
gyermekkönyvek beszerzésére magyar és szerb nyelven, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a 
gyermekekkel való havonta történő foglalkozás során, minél több gyermek tagja legyen könyvtárunknak. 
Rendszeres olvasóink számára biztosítani szeretnénk legalább 4 napilapot, 4 hetilapot illetve 2 
gyermeklapot és 4 folyóiratot. A tornyosi és felsőhegyi fiókkönyvtárakban úgyszintén 1-1 napilapot, 2-2 
hetilapot és 1-1 gyermeklapot. 

 A lapok költsége éves szinten  110.000,00 dinár. (426621) 

Biztosítanunk kell a Szirén könyvtári számítógépes rendszer folyamatos újítását és működtetését. 

A magyarországi Szirén elnevezésű számítógépes könyvtári program éves használati díja 50 euró. A 
hozzánk tartozó két fiókkönyvtárral együtt éves szinten ez 150 eurót jelent, ami bruttó összegben 
30.000,00 dinár. (423221)   

A könyvtárosoknak szüksége van szakmai továbbképzésre Magyarországon és Vajdaságban egyaránt. Az 
elmúlt évben bevezetett törvény alapján kötelező 6 órás akkreditált szakmai továbbképzésen részt venni a 
könyvtárosoknak. Ezért az intézménynek biztosítania kell a továbbképzéssel kapcsolatos költésgeket. 

A tanfolyam díja 60.000,00 dinár (423321), az útiköltség 10.000,00 dinár. (422194) 

A már meglévő könyvtári dokumentumok őrzése és gondozása továbbra is kiemelt feladata a 
könyvtárnak. A Városi Könyvtárban igen nagy szükség és igény mutatkozik gyermekosztályunk 
átalakítására, felújítására. Ennek megvalósítása érdekében fából készült, különböző formájú, színes 
könyvespolcokra és egyéb kisebb-nagyobb bútordarabokra van szükségünk. Ennek összege 200.000,00 
dinár. (512211) 

Ezen kívül a könyvtár zökkenőmentes munkájához elengedhetetlenül szükséges legalább három új 
komplett számítógép, az új könyvek feldolgozásához, azaz a központi adatbázisba való bevitelhez, egy 
Zentára, és egy-egy a könyvtár fiókkönyvtárainak. Ennek összege 100.000,00 dinár (512221) 

 Új könyvek vásárlására 500.000,00 dinárra van szükségünk. (515121) 

 

Zenta, 2014. június 30.                                                                      A könyvtár vezetője   

                                                                                                               Hajnal Anna s. k. 
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Eszközforrás szerinti felosztás 
 
Tevékenység: 
 
1. önkormányzati forrásból 
‐ programok megvalósításának anyagi költségei   (426621)                                     62.700,00 dinár 

‐ nyomtatási költségek   (423419)                                                                                 20.000,00 dinár 

‐ tiszteletdíjak, díjak   (424221)                                                                                   678.200,00 dinár 

‐ utiköltségek     (422194,422293,422911)                                                                129.500,00 dinár           

‐ résztvevők elszállásolása és étkeztetése (423621)                                                180.500,00 dinár 

‐ megvendégelés  (423711)                                                                                          113.600,00 dinár   

‐ ajándékozás    (423712)                                                                                              147.700,00 dinár 

‐ dekoráció (426131)                                                                            4.000,00 dinár     

‐ hangosítás és hangfelvétel  (424221)                                                                      100.000,00 dinár 

‐ Szirén könyvtáros program évi karbantartása (423221)                                         30.000,00 dinár        

‐ napilapok és hetilapok   (426621)                                                                             110.000,00 dinár   

‐ munkások továbbképzése   (423321,423399)                                                          67.000,00 dinár                                  

‐ néptáncoktatás (424221)                                                                                           379.800,00 dinár 

‐ tűzifa (421223)                                                                                                               16.000,00 dinár      

                                                                                                                                         ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                   Összesen:                                                  2.039.000,00 dinár 

2. saját eszközből 

 

‐ programok résztvevőinek megvendégelése  (423711)                                           23.100,00 dinár 

‐ ajándékozás      (423712)                                                                                                1.200,00  dinár                                                

                                                                                                                                            ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                    Összesen:                                                      24.300,00 dinár 

3. támogatásból  

 

‐ tiszteletdíjak  (424221)                                                                                               20.000,00 dinár                                              

‐ résztvevők elszállásolása és étkeztetése (423621)                                                50.000,00 dinár 

                                                                                                                                           ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                    Összesen                                                     70.000,00 dinár      

Beruházások és karbantartás: 
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1. önkormányzati forrásból 
‐ könyvek vásárlása  (515121)                                                                                     35.000,00 dinár   

                                                                                                                                          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                   Összesen                                                      35.000,00 dinár 

2. saját eszközből 

 

‐ könyvek vásárlása  (515121)                                                                                    80.000,00 dinár 

‐ számítógép  (512221)                                                                                                30.000,00 dinár    

                                                                                                                                          ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                   Összesen                                                   110.000,00 dinár 

 

 

3. támogatásból                    

 

‐  könyvek vásárlása  (515121)                                                                                385.000,00 dinár     

‐ számítógépek  (512221)                                                                                           70.000,00 dinár 

‐ butor a gyerekosztályra (512211)                                                                        200.000,00 dinár 

‐polcok a tornyosi fiókkönyvtárba  (512211)                                                         30.000,00 dinár  

‐tornyosi könyvtár bejáratának felújítása  (425119)                                           100.000,00 dinár    

                                                                                                                                   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                                                                     Összesen                                                 785.000,00 dinár   

 

                                               

                                                                            MINDÖSSZE                                3.063.300,00 dinár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137



A zentai Művelődési Ház 2015. évi terve 

Az előadások, rendezvények és fesztiválok havi lebontásban szerepelnek ebben a tervben. 
Ezeknek a műsoroknak a fő szervezője (vagy társszervezője) a Művelődési Ház. Azok a 
műsorok, rendezvények, amelyeknek nem a Művelődési Ház a szervezője, viszont az épületben 
valósulnak  meg pl. az óvodák és iskolák különböző rendezvényei, vetélkedői, kiállításai, 
ballagásai (mindegyik többszöri próbával jár), a civil szervezetek vagy különböző egyesületek 
kiállításai, műsorai (és azok többszöri próbái) itt nem jelennek meg, mivel tőlük nem kapunk évi 
tervet, pedig az nagyban megkönnyítené a tervezést. 

JANUÁR  

A magyar kultúra ünnepe (társszervezés) 

Szent Száva napi ünnepségek  (társszervezés) 

Hivatásos színház vendégjátéka 

 

FEBRUÁR 

Hagyományaink ünnepe (társszervezés) 

Koszorúzási ünnepség 

Hivatásos színház vendégjátéka 

 

MÁRCIUS 

Március 15. az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója 

Hivatásos színház vendégjátéka 

 

ÁPRILIS 

Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedője (kiemelt jelentőségű rendezvény) 

Hivatásos színház vendégjátéka 

Költészetnapi műsor 

A tánc világnapja 
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MÁJUS 

Énekelt Versek Fesztiválja (társszervezés) 

Hivatásos gyermekszínházi előadások 

 

JÚNIUS 

Az általános és középiskolások ballagása 

A zeneiskola évzárója 

A balettiskola évzárója 

Az óvodások évvégi kiállítás 

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Képzőművészeti szakának kiállítása 

Koncert (magyar nyelvű) 

 

JÚLIUS – AUGUSZTUS 

Nyári szabadtéri rendezvények: 

Tanyaszínház 

Szekérszínház 

Táncpanoráma  

 

SZEPTEMBER 

Városnapi rendezvények 

Koncert (szerb nyelvű) 

Magyar dráma napja 
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OKTÓBER 

Gyermekhét 

Október 23. 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója 

Hivatásos színházak vendégjátéka 

Jovan Đorđević színházi napok (amatőr szerb nyelvű színházi előadások) (társszervezés) 

 

NOVEMBER 

Mindenszentek ünnepe és halottak napja  

Gyertyás felvonulás 

Stevan Sremac emléknapok (társszervezés) 

Hivatásos színház vendégjátéka 

 

DECEMBER 

Karácsonyi műsorok 

Hivatásos színház vendégjátéka 

Ajándékkoncert gyerekeknek 

 

A színházi előadások tervezett költségei megközelítőleg a következőképpen alakulnak:  

Hivatásos színházak vendégjátéka: 

7 alkalommal (február, március, április, május, október, november, december). Az előadások 
költsége átlagosan 85.000,00 dinár, az éves szinten 595.000,00 dinár (424221). 
Ehhez  kapcsolódó költségek még a művészek megvendégelésének költségei (szendvics, 
ásványvíz, üdítő, kávé...). Egy előadásnak kb. 30-35 résztvevője van, a megvendégelés éves 
szinten kb. 40.000,00 dinár (423711), ajándék (virág, bor) 8.000,00 dinár (423712). 
 

Tanyaszínház vendégjátéka a községben nyáron 2 előadás, az előadások ára 120.000,00 dinár 
(424221), ezmellett a szereplőknek 2-3 napi ellátást (alvás, étkezés) 30.000,00  dinár (423621). 
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Különböző évfordulók megemlékezése (március 15., október 23.) műsorok megszervezésének 
költségei 100.000,00 dinár (424221), megvendégelés költségei 30.000,00 dinár (423711). 

 

Hivatásos gyermekszínházi előadások: 

Az óvodás és a kisiskolás korosztály számára egy alkalommal egy évben, ami összesen 5 
előadást jelent (1 az óvodásoknak, 3 általános iskolásoknak, 1 szerb nyelvű előadás). Egy 
előadás tervezett költsége kb. 30.000,00 dinár, az éves szinten 150.000,00 dinár (424221). Ehhez  
kapcsolódó költségek még a művészek megvendégelésének költségei (szendvics, ásványvíz, 
üdítő,kávé, tea...). Egy előadásnak kb. 30-35 résztvevője van, a megvendégelés éves szinten 
6.000,00 dinár (423711), valamint a gyermekheti előadások 80.000,00 dinár (424221) 

 

 

Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedője: 

Ennek  a vetélkedőnek több mint 100 résztvevője van, akiknek egy napos szimbolikus 
étkeztetését biztosítjuk (szendvics, zsíroskenyér, tea, kávé, ásványvíz, üdítő...) 20.000,00 dinár 
(423621), 5 tagú zsűri értékeli az előadásokat és filmeket, akiknek szerződéses bruttó díja 
50.000,00 dinár (424221)  bruttó összegben, valamint megvendégelésük 6.000,00 dinár  
(423711). 

 

Beruházási és karbantartási  költségek:  

- fénypark és a hangosítás folyamatos bővítése  500.000,00 dinár (512631)    
- reflektorégők pótlása és más az előadásokhoz szükséges anyagi költég 100.000,00 dinár, 
(425262) 
- meglévő berendezések és felszerelések pótlása és karbantartása 50.000,00 dinár. (425262) 
                                                   
                                                          Eszközforrás szerinti felosztás 

Tevékenység: 

1. önkormányzati forrásból 

- hivatásos színházak vendégjátéka  (424221)                                                        595.000,00 dinár 
- hivatásos gyermekszínházi előadások (424221)                                                  100.000,00 dinár  
- Tanyaszínház vendégjátéka   (424221)                                                                120.000,00 dinár 
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- évfordulók műsorai (424221)                                                                               100.000,00 dinár     
- zsűri díjazása (424221)                                                                                           50.000,00 dinár 
- elszállásolás és étkeztetés költségei (423621)                                                        50.000,00 dinár 
- megvendégelés (423711)                                                                                        36.000,00 dinár 
                                                                                                                                       ---------------
--------- 
                                                                                  ÖSSZESEN                        1.051.000,00 dinár 
 
2. saját forrásból 
 
- hivatásos gyermekszínházi előadások (424221)                                                    50.000,00 dinár 
- művészek megvendégelése  (423711)                                                                    46.000,00 dinár 
- ajándék (423712)                                                                                                      8.000,00 dinár 
                                                                                                                                 -------------------- 
                                                                                  ÖSSZESEN                           104.000,00 dinár          
 
3. támogatásból 
 
- gyermekhéti előadások támogatása (424221)                                                        80.000,00 dinár 
                                                                                                                                 -------------------- 
                                                                                  ÖSSZESEN                             80.000,00 dinár 
 
Beruházások és karbantartás: 
 
1. önkormányzati forrásból  
 
- meglévő berendezések és felszerelések pótlása és karbantartása (425262)           30.000,00 dinár 
- reflektorégők pótlása és más az előadásokhoz szükséges anyagi költég (425262) 30.000,00 din. 
 
                                                                                                                           ------------------------ 
                                                                                   ÖSSZESEN                         60.000,00 dinár 
2. saját forrásból 
 
- meglévő berendezések és felszerelések pótlása és karbantartása (425262)           70.000,00 dinár 
- reflektorégők pótlása és más az előadásokhoz szükséges anyagi költég (425262) 20.000,00 din.                          
                                                                                                                                --------------------- 
                                                                                    ÖSSZESEN                         90.000,00 dinár  
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3. támogatásból 
 
- fénypark és a hangosítás folyamatos bővítése (512631)                                      500.000,00 dinár 
                                                                                                                          ------------------------ 
                                                                                    ÖSSZESEN                         500.000,00 dinár     
 

                                                                                    MINDÖSSZE                1.885.000,00 dinár 

 

                                                                       

 

Zenta, 2014.06.27.                                                                              a Művelődési ház vezetője 

                                                                                                     Vukosavljev Boros Gabriella s. k. 
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A VÁROSI MÚZEUM 2015. ÉVI MUNKATERVE 

Eseménynaptár 

 
Január 
– Szünidei kézművesfoglalkozások 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
Február 
– Kiállításmegnyitó 
– Múzeumpedagógiai foglalkozás 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
Március 
– Kiállításmegnyitó 
– Múzeumpedagógiai foglalkozás (a kiállításhoz kötődően) 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
Április 
– Kiállításmegnyitó 
– Múzeumpedagógiai foglalkozás 
– Tematikus filmklub 
 
Május 
15. A Tisza és Zenta. Kiállításmegnyitó a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozat 
alkalmából. 
16., szombat: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA  
 Kis éji hangverseny – városi hangversenyterem vagy park (pavilon) 
 Irodalmi elmefuttatások éjfélközelben. 
 Esti mese a múzeumban (gyermekprogram) 

– Múzeumpedagógiai foglalkozások egész hónapban (a kiállításhoz kötődően) 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
Június 
– Múzeumpedagógiai foglalkozások 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
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Július 
A ZENTAI MŰVÉSZTELEP alkotóműhelye.  
Művészet és műemlékvédelem. A Pécsi Tudományegyetem festészet szakos hallgatóinak 
hagyományos zentai alkotótábora fiatal vajdasági képzőművészek közreműködésével 
(az alkotótábor végén a múzeumban kiállítás nyílik az itt készült alkotásokból) 
– Meszelés 
 
Szeptember 
11. körül: Zenta régen és most. VÁROSNAPI REPREZENTATÍV KIÁLLÍTÁS 
– Múzeumpedagógiai foglalkozás (a kiállításhoz kötődően) 
– A ZENTAI MŰVÉSZTELEP hagyományos akvarellfestése 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
Október 
– Múzeumpedagógiai foglalkozás 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
November 
– Kiállításmegnyitó 
– Múzeumpedagógiai foglalkozás 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
December  
20., vasárnap: Beszélő tárgyak. A Városi Múzeum hagyományos ARANYVASÁRNAPI KIÁLLÍTÁSa 
– Az akvarellfestésen született alkotások egy részének kisorsolása.  
– Múzeumpedagógiai foglalkozás 
– Művelődéstörténeti előadás 
– Tematikus filmklub 
 
Könyvbemutatók, előadások, kamarakoncertek az év folyamán, lehetőség-alkalom szerint  
 

Műhelymunka 
 
– Digitális leltár 
– Új állandó kiállítások projektjeinek kidolgozása (Zentai csata, régészet-paleontológia) 

 
 

 KÖLTSÉGVETÉSI TERV 
I. ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL 

 
A) BESZERZÉSEK: 
 Számítógép monitorral, 1 db., 30.000,00 dinár (512221) 
 Restaurátorfelszerelés, különféle, 10.000,00 dinár (426913) 
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     Tervezett összeg mindösszesen: 40.000,00 dinár. 
 
Mindösszesen: 40.000,00 dinár 
 
B) TEVÉKENYSÉG: 

1. KIÁLLÍTÁSOK  

 szállítási költségek, 40.000,00 dinár (422911) 
 útiköltségek, 15.000,00 dinár (422194) 
 nyomdaköltségek (plakát, leporelló, szórólap), 25.000,00 dinár (423419) 
 biztosítási költségek, 30.000,00 dinár (421519) 
 tiszteletdíjak, 15.000,00 dinár (424221) 
 reprezentáció, 20.000,00 dinár (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen: 145.000,00 dinár 

2. RESTAURÁLÁSI MUNKÁLATOK  

 Vegyszerek, 30.000,00 dinár (426621) 
Tervezett összeg mindösszesen: 30.000,00 dinár 

3. SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 

 útiköltségek, 20.000,00 dinár (422121) 20.000,00 dinár (422221)   
 szállásköltség, 20.000,00 dinár (422131) 
 részvételi díjak (kootizáció), 10.000,00 dinár (423321) 
 könyvtárosi Szirén program éves karbantartása, 10.000,00 dinár (423221) 
Tervezett összeg mindösszesen: összesen 80.000,00 dinár 

4. GYERMEKPROGRAMOK  

 anyagköltségek, 40.000,00 dinár (426621) 
 tiszteletdíjak, 10.000,00 dinár (424221) 
Tervezett összeg mindösszesen:  50.000,00 dinár 

Mindösszesen: 305.000,00 dinár. 

C) NAGYRENDEZVÉNYEK: 

1. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (KIÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB PROGRAMOK)  

 Kiállítási anyag elkészítésének költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja), 50.000,00 
dinár (424221) 

 Kiállítás katalógusának költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás), 
25.000,00 dinár (423419) 

 Installációk költségei (anyagbeszerzés, elkészítés), 10.000,00 dinár (426621) 
 Megnyitás költségei (útiköltség, tiszteletdíj, reprezentáció), 2.000,00 dinár (422194), 

5.000,00 dinár (424221), 3.000,00 dinár (423711) 
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Tervezett összeg mindösszesen:  95.000,00 dinár 

2. VÁROSNAPI KIÁLLÍTÁS ÉS KÖTŐDŐ PROGRAMOK 

 Kiállítási anyag elkészítésének költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja), 50.000,00 
dinár (424221) 

 Kiállítás katalógusának költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás), 
25.000,00 dinár (423419) 

 Installációk költségei (anyagbeszerzés, elkészítés), 10.000,00 dinár (426621) 
 Megnyitás költségei (útiköltség, tiszteletdíj, reprezentáció), 4.000,00 dinár (422194), 

4.000,00 dinár (424221),  2.000,00 (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen:   95.000,00 dinár 

3. ARANYVASÁRNAPI KIÁLLÍTÁS ÉS KÖTŐDŐ PROGRAMOK 

 Kiállítási anyag elkészítésének költségei (műzsaki előkészítés tiszteletdíja), 50.000,00 
dinár (424221) 

 Kiállítás katalógusának költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás), 
25.000,00 dinár (423419) 

 Installációk költségei (anyagbeszerzés, elkészítés), 10.000,00 dinár (426621) 
 Megnyitás költségei (útiköltség, tiszteletdíj, reprezentáció), 2.000,00 dinár (422293), 

5.000,00 dinár (424221), 3.000,00 dinár (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen:  95.000,00 dinár 

4. MŰVÉSZTELEP (RÉSZKÖLTSÉGEK – AKVARELLFESTÉS KÖLTSÉGEI ÉS 
NYÁRI TÁBOR RÉSZKÖLTSÉGEI) 

 akvarellfestés díjai, 60.000,00 dinár (424221) 
 zsűritagok útiköltség- és tiszteletdíjai, 10.000,00 dinár (424221) 
 résztvevők útiköltség-térítése, 30.000,00 dinár (422194) 
 résztvevők közös ebédjének költségei, 10.000,00 dinár (423711) 
 Képzőművészet és műemlékvédelem-tábor részköltségei (10–12 személy étkeztetése), 

100.000,00 dinár (423621) 
Tervezett összeg mindösszesen:   210.000,00 dinár 

Mindösszesen: 495.000,00 dinár 

________________________________________________________________________ 

MINDÖSSZESEN: 840.000,00 DINÁR. 

II. EGYÉB FORRÁSBÓL  

(PÁLYÁZATI ÉS SZPONZORI TÁMOGATÁSOK) 

a) Beruházások: 
 Földszinti kiállítótermek felújítás, műhely és földszinti raktárak meszelése, 

kőművesmunkák (szigetelés), felszerelése 1.800.000,00 (425111) 200.000,00 (425113) 
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 földszinti WC kibővítése, felszerelése, 150.000,00 dinár (425115) 
 
Tervezett összeg: 2.150.000,00 dinár  
 
b) Tevékenység: 

 művésztelep részköltségei – Alkotóműhely (szállás, ellátás, útiköltség, tiszteletdíjak), 
200.000,00 dinár (423621), 50.000,00 (422194), 50.000,00 (424221) 

 kiadványok (könyv, CD-ROM), 300.000,00 dinár (423413) 
ervezett összeg:  600.000,00 dinár. 

MINDÖSSZESEN: 2.750.000,00 DINÁR. 

ÖNKORMÁNYZATI  ÉS  EGYÉB FORRÁS 3.590.000,00 DINÁR 

 

 

ZENTA, 2014.06.27.                                                                          A MÚZEUM VEZETŐJE 

                                                                                                                    PEJIN ATTILA  
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2015-ös év oktatási terve 

 

A már korábban sikeresen lezajlott oktatási program tapasztalatait figyelembe véve 
döntöttünk a tanfolyamok folytatásáról.  Községünkben a munkanélküliség a legégetőbb 
probléma, melynek csökkentésére az egyik lehetőség, ha olyan ismereteket szereznek az 
érintettek, mellyel addig nem, vagy csak részlegesen rendelkeztek. Emellett számítástechnikai és  
nyelvi (szerb, angol, német)  képzéssel a kisiskolás korosztályt céloznánk meg, valamint a 
nyugdíjasokat szeretnénk bevonni a számítógépes ismeretek elsajátításába. A csoportok 
megszervezésére elsősorban tavaszi és őszi időszakban kerülne sor.  

Egy-egy tanfolyam 3 hónapig tart, 40 órával és kb. 50.000,00 dinárba kerül az 
intézménynek. A tanfolyamok ára minimális lenne, annyi, hogy a saját költségeinket fedezzük: a 
tanár fizetése, papír és nyomtatóhasználat. Ezen kalkuláció alapján 400.000,00 dinár, vagyis 
oktatási költség 320.00,00 dinár (424211) és 80.000,00 dinár oktatási anyagköltségre (426611) 
van szükségünk a tanfolyamok zavartalan lebonyolításához, ebből 8 tanfolyamot tudnánk 
indítani az elkövetkező évben. Az önkormányzattól 250.000,00 dinár segítséget tervezünk, a 
fennmaradt 150.000,00 dinárt saját forásból fedeznénk. 

Nyáron informatikai és nyelvi tábor szervezését tervezzük kisiskolások részére. Nappali 
tábort szerveznénk a játékos tanulást helyezve előtérbe. 6 napig tartana, 10-15 gyermek 
részvételével, amely 100.000,00 dinárba kerül. Az étkeztetés 50.000,00 dinárt (423621), a két 
tanár és egy kisegítő tiszteletdíjja 35.000,00 dinárt (424211), a nyomtatási-(papír, toner stb) 
8.000,00 dinárt (426611) és hirdetési (plakát, újság, rádió) költségek pedig 7.000,00 dinárt 
(423421) tesznek ki. Önkormányzati forrásból, 20.000,00 dinárt, 70.000,00 dinárt pedig 
pályázatból tervezünk,  a fennmaradó összeget - 10.000,00 dinárt, saját költségből fedeznénk. 

 Több éve sikeresen működik intézményünkben a varró tanfolyam, aminek vezetője 
Harmat Éva varrónő. E tanfolyamot maguk a tanulók pénzelik, egy-egy tanfolyam 10.500,00 
dinárbra kerül fejenként, amiből az oktatót és a termem használatának költségeit fedezik. Ez éves 
szinten  262.500,00 dinárt tesz ki. 

 

 

Zenta, 2014. 07.01.            Oktatásszervező: Bűn Zoltán s. k. 
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Zentai Cor Jesu Városi Kamarakórus 

 

A Cor Jesu vegyeskar 2014 nyarán alakult Miklós Réka karnagy vezetésével a Jézus Szíve 
plébánia köré csoportosuló fiatalokból. Tagjai főként zenepedagógusok, hobbizenészek és 
zenekedvelők, akik szinte kivétel nélkül többéves kórusmúlttal rendelkeznek. Zenta története és 
a városi kórusmozgalom ügye többször fonódott össze, akárcsak a térség meg-megújuló 
történelme. A romjaiból több ízben is felépülő kisváros magyarsága az elmúlt évszázadok alatt 
megtanulta becsülni, tisztelni és megélni a más etnikum, vallás, felekezet kultúráját és örökségét, 
ezáltal is gyarapítva és gazdagítva a sajátját. Arra, hogy Zentán ne lenne igény állandó jellegű 
magyar városi kórus működésére, pontosan kórusunk magvát alkotó, évtizedes énekes múlttal 
rendelkező tagok zeneszeretete és szorgalma cáfol rá. Egyházi vonalon – legalábbis az utóbbi 
években – bizonyos kontinuitás figyelhető meg, mely világosan vetítette elő a jövőt: nyitottság és 
igény jelentkezett a világi kórusirodalom művelésére. Igényes, színvonalas próbái és fellépései 
által egy év alatt sikerült a Cor Jesu kamarakórusnak felzárkóznia a minőségi szakrális zene 
művelőinek a táborába, sőt, mi több: ahogy nőtt és lelkiekben gazdagodott zenénk által a 
gyülekezet, úgy ért be lassan a gondolat, hogy kórusunk ki-kilépjen a szakrális térből a 
nyilvánosságba.  

Kórusunk világi fellépéseivel elsősorban kulturális hídként szolgálna a vajdasági sokszínűségi 
palettán, hiszen egy reprezentatív vajdasági városi kórusnak ugyanúgy repertoárját képezheti a 
Mokranjac rukovet, mint Bárdos dana-danája.   

A kórus saját identitását és eredetét sem tagadja meg: alkalomhoz illően bármikor gazdag 
egyházi kórusirodalomból válogathat. Nyugat-Európában bevett gyakorlat, hogy a városi 
kórusok évente több alkalommal is énekelnek templomban. Hisszük, hogy a zentai polgárokat az 
egyházi főünnepek hagyományos karéneke is ugyanúgy megilleti, mint a város ünnepein 
felhangzó kórusmuzsika.  

Harmadrészt identitásunk alapkövét képezi, hogy magyar kórusként nemcsak nemzetközi-, 
hanem magyar repertoárra is szakosodtunk. A magyar kórusirodalom és -mozgalom nemhogy 
ismertnek számít külföldön, hanem – főként Kodály és Bartók generációkat teremtő munkája óta 
– a nemzetközi kórusszféra megbecsült és egyik legértékesebb gyöngyszeme.  

A most alakuló Cor Jesu Városi Kamarakórus is ehhez a mozgalomhoz kíván felzárkózni 
fellépéseivel és munkájával. Hisszük, hogy Zenta ünnepei még szebbé és bensőségesebbé 
lesznek azáltal, hogy a hallhatóság lelkéhez közelebb kerül az igényesen kiválasztott és 
összepróbált többszólamú muzsika.  

A városi magyar énekkar névjegye és évi költségvetése: 

 
Neve: Zentai Cor Jesu Városi Kamarakórus  
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Létszám: max. 15 főből áll. Karnagya Miklós Réka zenepedagógus, diplomás egyházzenész.  
A kórus működését tekintve megegyezik az iskolai év beosztásával, tehát évente 10 hónapot 
dolgozik, két hónapot (július és augusztus) pedig pihen. Ez alól természetesen kivételt képeznek 
a város azon ünnepei, melyek a pihenési időszakban kerülnek megrendezésre.  

Hetente egyszer próbálunk: péntekenként este 19-től 20.30-ig . Igény esetén (több szinten történő 
repertoár-előkészítés, egymáshoz időben közel levő fellépések) pluszpróbát szoktunk tartani 
megbeszélés szerint hétfőn vagy a hét egy másik napján. A próbák idejére szükségünk van egy 
fűtött tanteremre és a próbát kísérő hangszerünk biztonságos tárolására. 

A kórus költségvetését egyszeri költségek ésfolyamatosan tervezett kiadások képezik. 
Egyszeri költségek: 
- Fellépő öltözék  5000 dinár / fő 
- Bőr bevonatú, igényes kivitelezésű kórusmappa  Zenta város címerével  1500 dinár  / db 
Folyamatos költségek: 
- Karnagy próbánkénti tiszteletdíja: 1000 dinár 
- Karnagy fellépésenkénti tiszteletdíja: 1000 dinár 
- Karnagy felkészülési tiszteletdíja: 1000 dinár / hónap 
- Kotta sokszorosítására és plakátkészítésre előirányozott keret: 5000 dinár / év 
- Útiköltségtérítésre előirányozott összeg: 50.000 dinár/év 

A zentai önkormányzat 2015-ös költségvetési tervében a kórus a következő tételekkel venne 
részt: 

karnagy tiszteletdíja                      80.000,00 dinár (424221) 
útiköltség                                      20.000,00 dinár  (422911) 
 

 

Zenta, 2014.11.24.                                                                                         Miklós Réka s. k. 
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakaszának 2. 
bekezdése és 74. szakasza, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  
a  2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

V É G Z É S T  
A ZENTAI СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI 

MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ  2015. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS  
PÉNZÜGYI TERVÉNEK A  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A 2015. ÉVBEN AZ 

INTÉZMÉNY MŰVELŐDÉSI PROGRAMJAI FINANSZÍROZÁSÁRA SZÁNT 
ESZKÖZÖK MEGÁLLAPÍTOTT MÉRTÉKÉVEL  

I.  

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Сенћанско мађарско камерно позориште – 
Zentai  Magyar  Kamaraszínház 2015. évi  munkaprogramját  és  pénzügyi tervét.  

A képviselő-testület megállapítja az 1.200.000,00 dináros összeget az intézménynek a  2015. 
évi  művelődési programjai  finanszírozására.  

II.  

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 64-4/2014-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 

19.

152



ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 
"СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" 

24400 Senta, Glavni trg 2 - 24400 Zenta, Fő tér 2 
 

Zentai Magyar Kamaraszínház - Senćansko mađarsko kamerno pozorište 
Republika Srbija - Ministarstvo finansija - Uprava za trezor - Filijala Subotica: 840-955668-56;840-103066411 

(PIB) 106078613- Matični broj: 08903441 - Šifra delatnosti: 90.01 
e-mail:zentaimagyarkamaraszinhaz@gmail.com  Tel: 0638297685, 063-1175255 

 

  BROJ: ________________ 
  Dana,  ________________2014.god. 
    
 

A Zentai Magyar Kamaraszínház 2015-ös évi 
programterve  

 
A Zentai Magyar Kamaraszínházat Zenta község Képviselő Testülete egyhangú 

szavazással 2008. február 19-én alapította. 2011-ben a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt 
jelentőségű intézményévé vált,  2013-ban a község átruházta az alapítói jogok felét a Magyar 
Nemzeti Tanácsra. 2013 őszén  kilenc végzett színész érkezett hozzánk, a 2015-ös évben 7 
színész folytatja a munkát és ők alkotják a társulatunkat. 
 
 A Zentai Magyar Kamaraszínház a 2015-ös évben Zenta város költségvetéséből kettő 
előadást készít, a másik kettő pedig abban az esetben készülhet el, ha pályázati támogatásban 
részesülünk. Tehát, négy hivatásos színházi előadás bemutatását tervezzük, és két tantermi 
produkciót, valamint a diákszínjátszókkal egy előadás létrehozását szeretnénk megvalósítani 
és a Zentai Csata napján eljátszanánk az Ember Csatája című produkciónkat, amelyet 
Gyarmati Kata Zentai csata és Madách Imre Az ember tragédiája című műve alapján készült. 
 A két hivatásos előadás költségének az a része, amely az önkormányzati költségvetést 
terhelné: 1.200.000,00 dinár, a további költségeket pedig pályázatokból kellene 
megvalósítanunk. Az önkormányzati rész lebontásban a következőket foglalja magába:  
rendezői költségek 500.000,00 dinár (424221) és  kosztümtervezői költségek 50.000,00dinár 
(423599), ruha és cipő költségei 200.000,00 dinár (426621), díszlettervező költsége 
100.000,00 dinár (423599), díszlet kivitelezésének költségei - anyag és munka 250.000,00 
dinár (426621), dramaturg, zeneszerző költsége 100.000,00 dinár (424221). 
 
A diákszínjátszók egy előadásának a költsége: 100.000,00 dinár, egyéb szakosított 
szolgáltatás 30.000,00 (423599), kulturális szolgáltatás 40.000,00 (424221), anyagi költség 
30.000,00 (426621). 
A színjátszók esetében nem csak az a célunk, hogy előadás készüljön, hanem a színpadhoz 
való szoktatás is nem rejtett célunk, valamint az irodalom és a művészet megszerettetése. 
 
 Folytatnánk az immár hagyományos „kommandónkat” is, amikor a diákszínjátszóink 
(és más középiskolások bevonásával együtt) versekkel, zenével megemlékeznek a magyar 
költészet napjáról a színházban, valamint a város több pontján is. Ennek a nagy sikerű, 
közkedvelt rendezvényünknek a költsége: 40.000,00 dinár – anyagi költség 25.000,00 
(426621), kulturális szolgáltatás (424221). 
 

Folyamatosan játszanánk a színészeink master vizsga előadásait, amely öt előadással 
színesíti a repertoárunkat. 
  
 Városnapon, szeptember 11-én bemutatnánk az Ember csatája című előadásunkat, 
emlékezve és megidézve a zentai csata történelmi eseményt, amely nagyon fontos dátum 
városunk életében. A meglévő előadás játszásának  költsége 150.000,00, ami a 
következőkből áll: egyéb nyomtatási költség 10.000,00 (423419), nyilvánosság 
tájékoztatásának költségei 10.000,00 (423421), étkeztetés költségei 10.000,00 (423621), 
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egyéb szakosított szolgáltatás 90.000,00 (423599), anyag költségek 10.000,00 (426621), 
kulturális szolgáltatás 20.000,00 dinár (424221).  
 A Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve tervezzük az elkövetkező évekre vonatkozóan 
is (már 3 éve folyamatosan) a tájolási programot. A 2015-ös évben 7 előadást tervezünk 
játszani Vajdaság különböző magyar lakta szórvány településén, aminek tervezett költsége 
500.000,00 dinár: napidíjak költségei 40.000,00 (422111), egyéb szállítási költség 
210.000,00 (422911), saját gépjármű használata utáni térítmény 60.000,00 (422194), 
kulturális szolgáltatás költségei 150.000,00 (424221) dinár, anyag és kellékek költsége 
40.000,00 (426621). 
 

Két tantermi produkciót készítenénk, amelyet a vajdasági általános iskolákban és 
középiskolákban mutatnánk be, azokban az osztályokban, ahol magyar nyelvű oktatás folyik 
(ezeket is pályázati eszközökből tudnánk létrehozni). A 2014-es évben ezt a tervünket 
sikerült megvalósítanunk, amely mindannyiunk örömére nagyon jól sikerült, ezért is 
szeretnénk folytatni. Ez a tevékenység színházunknak és Vajdaságnak is előrelépés a kultúra 
terjesztésében és építésében, mert amit nem ápolgatunk és pátyolgatunk az egy idő után 
elvész, átalakul. 500.000,00 dinár. 

A hat produkció elkészítéséhez 200 próbát kell biztosítanunk, ha azt akarjuk, hogy az 
előadásaink a színházi követelményeknek megfeleljenek és színvonalasak legyenek. 
 

Annak érdekében, hogy a színházi előadások minél jobb minőségben kerüljenek a nézők 
elé, nagy szükség van a meglevő berendezések korszerűsítésére, újak vásárlására valamint a 
meglevők állandó karbantartására, emiatt szükség mutatkozik a következőkre: 

- meglévő berendezések és felszerelések karbantartása 20.000,00 dinár (425262), 
- az előadások fogyókellékei 35.000,00 dinár (426911), 
- szerszám és apróleltár 35.000,00 (426913), 
- reflektorégők pótlása 10.000,00 dinár (425262), 
- színházi technika bővítése 650.000,00 dinár (512631). 

 
A színházi bemutatók után a művészek és vendégek megvendégelése, az állófogadások 

(saját kezűleg készített szendvics, üdítő) tervezett összege 70.000,00 dinár (423621), 
50.000,00 dinár (423711, vendéglátási költségek), 15.000,00 (vendéglátási költségek, 
423712). Ez az összeg magába foglalja az négy vendégjáték résztvevőinek a 
megvendégelését is.  
 

Zentai Magyar Kamaraszínház nagyobb hangsúlyt szeretne fordítani más színházakkal 
való együttműködésre. Erre nyújtanak alkalmat a csereelőadások, a vendégjátékok. A 
következő évben négy vendégelőadást tervezünk meghívni. Szoros kapcsolatot kell 
fenntartani nem csak a vajdasági, hanem a határon túli színházakkal is. Fontosnak tartjuk, 
hogy lehetőségeinkhez mérten minél több színházi fesztiválon is részt vegyünk, amivel 
öregbítenénk színházunk és városunk hírnevét is. A 2015-ös évre a következőket tervezzük: 

- diákszínjátszók utaztatása az amatőr szemlére és utazás egyéb fesztiválokra 50.000,00 
dinár (422911), 

- kapcsolattartás a többi vajdasági színházzal, utazás 10 alkalommal 50.000,00 dinár 
(422194),  

- Országos Színházi Fesztivál Pécs (POSZT), 10.000,00 dinár (422293) dinár, 
- Pataki Gyűrű-díj színházunkra eső költségei 40.000,00 dinár (424221), 
- Temesvári Színházi Fesztivál (TESZT) 10.000,00 dinár (422293), 
- Határon túli Színházak Fesztiválja Kisvárda 13.000,00 dinár (422293), 
- Más hivatásos színházak vendégjátéka Zentán 400.000,00 dinár (424221) 

2 
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- a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlései- útiköltség 17.000,00 (422293) 
- a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlései- tagsági díj 40.000,00 (423599). 

 
       Ahhoz, hogy az irodai munka és az arhiválás is zavartalanul tudjon működni szükségünk 
lenne a következőkre: 

- számítástechnikai felszerelés 50.000,00 dinár (512221), 
- elektromos felszerelés 50.000,00 dinár (512241), 
- fotófelszerelés 50.000,00 dinár (512242). 

A tervezett költségek eszközforrás szerinti felosztása 
 
1. Önkormányzati forrásból 

- hivatásos színházi előadás készítése..................................................1.200.000,00 dinár 
- meglévő berendezések és felszerelések karbantartása.......................     20.000,00 dinár    
- az előadások fogyókellékei és apóleltára..............................................  60.000,00 dinár  
- más hivatásos színházak vendégjátéka Zentán...................................   300.000,00 dinár 
- a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlései- útiköltség.........................    30 000,00 dinár 
- a Magyar Teátrumi Társaság tagsági díja .............................................  40.000,00 dinár  
- kapcsolattartás más színházakkal (útiköltség)........................................50. 000,00 dinár 
- diákszínjátszók előadása ....................................................................  100.000,00 dinár 
- Verskommandó ....................................................................................   40.000,00 dinár 
- előadásaink bemutatása más színházakban (fesztiválok)....................    50.000,00 dinár  
- nyomtatási költség (plakát, szórólap)...................................................   20.000,00 dinár 
- színészek juttatása..............................................................................1.021.000,00 dinár  

 
       ÖSSZESEN:                           2.931.000,00 dinár 

2. Saját forrásból 
 
- reflektorégők pótlása, egyéb fogyóeszköz és apróleltár .......................  20.000,00 dinár 
- megvendégelés...................................................................................     75.000,00 dinár 
- technikai fejlesztés............................................................................    500 000,00 dinár 
- Országos Színházi Fesztivál Pécs (POSZT), .............. .......................    25.000,00 dinár 
- Pataki Gyűrű-díj színházunkra eső költségei..................................        40.000,00 dinár  
- Temesvári Színházi Fesztivál (TESZT) .........................................        10.000,00 dinár  
- Határon túli Színházak Fesztiválja Miskolc ..................................         13.000,00 dinár  
- napidíjak és útiköltség más helységben tartott előadásokért............     372.000,00 dinár 
- utaztatási költségek a más helységben tartott előadásokért……… .    251.000,00 dinár 

 
                                                               ÖSSZESEN:                        1.306.000,00 dinár 
 

3. Pályázatokból 
 
- hivatásos színházi előadás készítése................................................. 1.000.000,00 dinár 
- tájoló program MNT............................................................................  500.000,00 dinár  
- technikai fejlesztés................... ..........................................................  300.000,00 dinár  
- színészek juttatása..............................................................................3.000.000,00 dinár  

 
                                                               ÖSSZESEN:                      4.800.000,00 dinár 
 
                                                               MINDÖSSZESEN:           9.037.000,00 dinár 
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Ez a tervezett költségvetés kizárólag a színházi előadások elkészítéshez, bemutatásához 
valamint beruházásokra vonatkozik, nem tartalmazza a fizetésekhez és a munkához 
szükséges általános és más költségeket. 
 
 
 
                                                                           Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója 
Zenta, 2014.11.26.                                                              Vukosavljev Iván s. k. 
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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 a páciensek jogairól szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 45/2013. szám) 42. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ 

JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL 

I. 

A Községi Képviselő-testület ELFOGADJA a Zenta község egészségügyi tanácsa 2014. 
évi munkájáról szóló jelentést. 

II. 

Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 5-2/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó, 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 

20.
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A páciensek jogairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 45/13. szám) 42. szakasza 1. 
bekezdésének 4. pontja és az eljárási szabályzat 19. szakasza alapján Zenta község egészségügyi 
tanácsa a 2015. január 16-án tartott ülésén elfogadta az alábbi 
 

J E L E N T É S T 
ZENTA KÖZSÉG EGÉSZSÉGÜGYI TANÁCSA 2014. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 

 
Zenta község egészségügyi tanácsa a Zentai Községi Képviselő-testület 2013. november 29-én 
tartott ülésén meghozott határozattal került megalakításra, a tanácstagok pedig 4 (négy) éves 
megbízatási időre kerültek kinevezésre. 
A tanács az alábbi összetételben került kinevezésre: 
1. Kóródi Mihály, a helyi önkormányzat képviselője, elnöknek, 
2. Dr. Báló Hajnalka, az egészségügyi intézmény képviselője, tagnak, 
3. Mikus Norbert, az egészségügyi intézmény képviselője, tagnak, 
4. Sándor Terézia, a polgárok egyesületének képviselője a páciensek soraiból, tagnak, 
5. Komluški Branislava, a Köztársasági Egészségbiztosítási Alap képviselője, tagnak. 
A páciensek jogairól szóló törvény 38. szakaszának 1. bekezdése szerint a páciensek jogainak 
védelmét a község biztosítja, a páciensek jogvédelmi tanácsosának teendőit ellátó személy 
meghatározása mellett az egészségügyi tanácsa megalakítása által is. 
Az egészségügyi tanács meghatározott teendőket lát el a betegek jogvédelmének területéről, 
éspedig: 
1. a megküldött és begyűjtött bizonyítékok és megállapított tények alapján megvitatja a 

páciensek egyéni jogainak megsértésével kapcsolatban tett panaszokat, 
2. a megállapított tényekről tájékoztatja a fellebbezés benyújtóját és azon egészségügyi 

intézmény igazgatóját, illetve magánpraxis alapítóját, melyre a fellebbezés vonatkozik, 
valamint megfelelő javaslatokat tesz, 

3. megvitatja a páciensek tanácsosának jelentéseit, figyelemmel kíséri a páciensek jogainak 
érvényesítését a helyi önkormányzati egység területén, valamint intézkedéseket javasol a 
páciensek jogainak védelmére és promoveálására, 

4. munkájáról és a páciensek jogvédelme érdekében foganatosított intézkedésekről éves 
jelentést nyújt be a község hatásköri szervének, valamint az egészségügyi teendőkben 
hatáskörrel bíró minisztériumnak, Vajdaság Autonóm Tartomány területén pedig az 
egészségügyi teendőkben hatáskörrel bíró közigazgatási szervnek. 

A törvény említett szakasza 2. bekezdése rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatás, valamint a 
szükséges együttműködés megvalósítása céljából az egészségügyi tanács jelentése megküldésre 
kerül a polgárok jogvédőjének. 
Az egészségügyi tanács tagjai kötelesek munkájukban a személyiségi adatok védelmét rendező 
jogszabályokkal összhangban eljárni. 
A páciensek jogvédelmi tanácsosa a 2014. év folyamán, a törvény 41. szakaszának 7. 
bekezdésével összhangban az egészségügyi tanácsnak megküldte a 2014. évre vonatkozó 
negyedéves, féléves és éves jelentését. 
Azon panasztevő, aki a páciensek tanácsosához fordul, de elégedetlen annak a megállapított 
releváns tényekről és körülményekről szóló jelentésével, az egészségügyi tanácshoz fordulhat, 
azonban a 2014. év folyamán Zenta község területén a páciensek ezen jogosultságukat nem 
érvényesítették, ezért a benyújtott panaszok szerint kizárólag a páciensek jogvédelmi tanácsosa 
járt el. 
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Zenta község területén a páciensek jogvédelmi tanácsosának jelentéséből megállapítható, hogy a 
páciensek jogvédelmi tanácsosa 2 benyújtott panasz esetében járt el. Az egyik esetben a 
megküldött jelentés szerint a páciens jogvédelmére irányuló intézkedés került foganatosításra, 
amellyel a panasztevő is elégedett volt, a másik esetben azonban a panasz megalapozatlan volt. 
Az említett két eljárás mellett a páciensek tanácsosa 34 esetben tanácsokat adott a pácienseknek 
a jogaikról. 
Zenta község egészségügyi tanácsa a 2015. január 16-án tartott ülésén elfogadta a páciensek 
jogvédelmi tanácsosának éves jelentését. 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a 2014 évben a Zenta községbeli egészségügyi 
intézmények munkájukat a törvénnyel összhangban végezték, a páciensek jogainak tiszteletben 
tartása mellett, a benyújtott panaszok alapján pedig kellő együttműködést valósítottak meg a 
páciensek jogvédelmi tanácsosával. 
 
Szám: 5-1/2015-I 
Kelt: 2015. január 16-án 

Kóródi Mihály, s. k. 
a tanács elnöke 

 
 
Megküldeni: 
1. Zenta Község Képviselő-testületének, 
2. a Szerb Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának, 
3. az Egészségügyi, Szociálpolitikai és Demográfiai Tartományi Titkárságnak, 
4. a polgárok jogvédőjének. 
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakaszának 4. 
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. 
szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
A СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI MAGYAR 

KAMARASZÍNHÁZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

I. 
A Községi Képviselő-testület megbízatási idejének lejárta előtt felmenti Szöllősi Zsoltot, a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő 
bizottságának tagját. 

II. 
Jelen határozatot közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k o l á s 

A Zentai Községi Képviselő-testület a 2013. július 12-én kelt határozatával kinevezte a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő 
bizottságának elnökét és tagjait, a kinevezés napjától számított négy éves megbízatási időszakra. 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakaszának 4. 
bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 

Az alapszabály 30. szakasza szerint a színházban megalakításra kerül a felügyelő bizottság, a 
színház működése feletti felügyelet gyakorlása céljából. 

A felügyelő bizottság elnökét és egy tagját a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti 
fel, a felügyelő bizottság harmadik tagját pedig a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel. 

A felügyelő bizottság egy tagját a foglalkoztatottak sorából kell kinevezni, a színház 
reprezentatív szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének javaslatára. 

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai négy éves időszakra kerülnek kinevezésre, és 
legfeljebb két alkalommal nevezhetők ki. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 2015. január 
22-én kérelmet nyújtott be Szöllősi Zsolt, a felügyelő bizottság foglalkoztatottakat képviselő 
tagjának a megbízatása lejárta előtti felmentése iránt, mivel megszűnt a munkaviszonya az 
intézményben. 

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai 
Magyar Kamaraszínház felügyelő bizottsága tagjának felmentését javasolta. 

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi 
bizottságának véleményét az intézmény felügyelő bizottsága tagjának felmentésére vonatkozóan, 
a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:  

21.

160



Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. Jelen határozat ellen közigazgatási per 
indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanja utca 9. szám. A keresetet a belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napos határidőn 
belül közvetlenül vagy posta útján kell beadni. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-3/2015-I 
Kelt: 2015. február 10-én 
Z e n t a  

 
Širková Anikó s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakasza és 46. 
szakaszának 2., 4., 5. és 7. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
A СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ – ZENTAI MAGYAR 

KAMARASZÍNHÁZ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 
A Községi Képviselő-testület a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar 
Kamaraszínház felügyelő bizottsága tagjává kinevezi: 

1. Balog Arnold zentai lakost, a foglalkoztatottak képviselőjét.

II. 
A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő 
bizottsága tagjának megbízatása a felügyelő bizottságnak a Zentai Községi Képviselő-testület 
2013. július 12-én kelt 020-63/2013-I. számú határozatával kinevezett tagjai megbízatásának 
lejártáig tart. 

III. 
Jelen határozatot közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k o l á s 

A Zentai Községi Képviselő-testület a 2013. július 12-én kelt határozatával kinevezte a 
Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház felügyelő 
bizottságának elnökét és tagjait, a kinevezés napjától számított négy éves megbízatási időszakra. 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 45. szakaszának 4. 
bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 

Az alapszabály 30. szakasza szerint a színházban megalakításra kerül a felügyelő bizottság, a 
színház működése feletti felügyelet gyakorlása céljából. 

A felügyelő bizottság elnökét és egy tagját a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti 
fel, a felügyelő bizottság harmadik tagját pedig a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel. 

A felügyelő bizottság egy tagját a foglalkoztatottak sorából kell kinevezni, a színház 
reprezentatív szakszervezetének, illetve a foglalkoztatottak többségének javaslatára. 

A felügyelő bizottság elnöke és tagjai négy éves időszakra kerülnek kinevezésre, és 
legfeljebb két alkalommal nevezhetők ki. 

A Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai Magyar Kamaraszínház 2015. január 
22-én kérelmet nyújtott be Szöllősi Zsolt, a felügyelő bizottság foglalkoztatottakat képviselő 
tagjának a megbízatása lejárta előtti felmentése iránt, mivel megszűnt a munkaviszonya az 
intézményben, és egyúttal javaslatot is Balog Arnold új tag kinevezésére, akit az intézmény 
alkalmazottai egyhangúlag javasoltak a Сенћанско мађарско камерно позориште – Zentai 
Magyar Kamaraszínház felügyelő bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjaként való 
kinevezésre. 

22.
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A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káder-, mandátumügyi és mentelmi 
bizottságának véleményét az intézmény felügyelő bizottsága tagjának kinevezésére vonatkozóan, 
a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:  
Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. Jelen határozat ellen közigazgatási per 
indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanja utca 9. szám. A keresetet a belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napos határidőn 
belül közvetlenül vagy posta útján kell beadni. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-4/2015-I 
Kelt: 2015. február 10-én 
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. szakasza 1. bekezdésének 20. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
a Zenta községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2014. 

évi éves programot kidolgozó bizottság felmentéséről  

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a Zenta községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére 
és használatára vonatkozó 2014. évi éves programot kidolgozó bizottság elnökét és tagjait: 
a bizottság elnökét: 
1. Kajári Ferenc okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Miloš Krivokapić u. 4.

a bizottság tagjait: 
1. Kiss Noémi okl. közgazdász, Zenta, Újvidéki út 56.,
2. Burány Ernő okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, I. reon 35.,
3. Varga Ákos okl. állatorvos, Zenta, Stevan Knićanin u. 12.,
4. Lévai Zoltán geodéta, Zenta, Városkörüli út 41/a.,
5. Bóbán József állategészségügyi technikus, Felsőhegy, Nagyköz 72.,
6. Branimir Vučurović okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Dr. Zoran Đinđić sétány 7/3.

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

I n d o k o l á s 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 20. pontja szerint 
Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó 
kérdések megvitatása céljából.  
A bizottság tagjainak a megbízatása lejárt.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsa javaslatát a Zenta 
községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2013. évi éves 
programot kidolgozó bizottság elnökének és tagjainak felmentéséről, a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta.  
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta 
útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-5/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község 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 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

a Zenta községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára 
vonatkozó éves programot kidolgozó bizottság megalakításáról 

I. 

A Községi Képviselő-testület megalakítja a Zenta községi mezőgazdasági földterület védelmére, 
rendezésére és használatára vonatkozó éves programot kidolgozó bizottságot (a továbbiakban: 
bizottság).   

II. 

A bizottságot az elnök és hat (6) tag alkotja: 

a bizottság elnöke: 
1. Kajári Ferenc okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Miloš Krivokapić u. 4.

a bizottság tagjai: 
1. Kiss Noémi okl. közgazdász, Zenta, Újvidéki út 56.,
2. Burány Ernő okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, I. reon 35.,
3. Varga Ákos okl. állatorvos, Zenta, Stevan Knićanin u. 12.,
4. Lévai Zoltán geodéta, Zenta, Városkörüli út 41/a.,
5. Bóbán József állategészségügyi technikus, Felsőhegy, Nagyköz 72.,
6. Branimir Vučurović okl. mezőgazdasági mérnök, Zenta, Dr. Zoran Đinđić sétány 7/3.

III. 

Távolléte esetén a bizottság elnökét Kiss Noémi bizottsági tag helyettesíti. 

IV. 

A bizottság feladata a mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára 
vonatkozó – a 2015., 2016., 2017. és 2018. évben végrehajtandó munkálatok fajtáját és mértékét, 
valamint a munkálatok kivitelezésének és az eszközbefektetéseknek az ütemét megállapító – 
programjavaslat kidolgozása,  különösen pedig az állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterületekre vonatkozó adatoknak a mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/2008 – másik törvények és 44/2009. szám) 60. szakasza 6. 
bekezdésével összhangban való megállapítása, és a mezőgazdasági földterületről szóló törvény 
60. szakasza 3. bekezdésében említett bizottság véleményének a kikérése.
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V. 
 
A bizottság köteles a mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára 
vonatkozó, a jelen határozat IV. pontjában említett éves program javaslatát folyó év 03. 31-éig 
elkészíteni, és elfogadásra a Községi Képviselő-testületnek megküldeni. 
 

VI. 
 

A bizottsági tagok megbízatása négy évre szól. 
 

VII. 
 
A bizottsági tagok munkadíját a Községi Képviselő-testület képviselői és a képviselő-testületi 
munkatestületek tagjainak térítményeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 23/2010. 
szám) 7. szakasza alapján kell meghatározni. 

 
VIII. 

 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 
 

I n d o k o l á s: 
 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos munkatestületeket hoz 
létre a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából. 
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsa javaslatát a 
zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves 
programot kidolgozó bizottság kinevezéséről, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A 
belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon 
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-6/2015-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

 
Širková Anikó s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület 

elnök asszonya 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. pontja és az 
állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárásának lefolytatásában a hatásköri szerv 
kijelöléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2007. szám) 2. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
Zenta község területén a 2014. évben az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadására 

irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottság felmentéséről 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti tisztsége alól a Zenta község területén található állami tulajdonú 
mezőgazdasági földterület 2014. évi bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító 
bizottság elnökét és tagjait, éspedig: 
a bizottság elnökét: 
1. Borbély Ferenc, okl. jogász, Zenta, Miloš Obilić utca 44.,

a bizottság tagjait: 
1. Szegedinszki Krisztián, egyetemi hallgató, Zenta, Újsor 35.,
2. Pósa József, nyugdíjas, Bogaras, Testvériség Egység u. 4.,
3. Sóti Ferenc, mezőgazdasági termelő, Zenta, Szerémségi u. 18.,
4. Kopasz Mészáros Lívia, okl. közgazdász, Zenta, Alsó Tisza-part 24.,
5. Csikós Ferenc, nyugdíjas, Felsőhegy, Kisköz 61.,
6. Burány Rihárd, asztalos, Tornyos, Petőfi Sándor u. 14.

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

I n d o k o l á s 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 20. pontja szerint 
Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó 
kérdések megvitatása céljából.  
A bizottság tagjainak a megbízatása lejárt.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsa javaslatát Zenta 
község területén a 2014. évben az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadására irányuló 
nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottság felmentéséről, a rendelkező rész szerinti határozatot 
hozta.  
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat ellen 
közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül közvetlenül vagy posta 
útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám:  020-7/2015-I       
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. 
pontja és az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási eljárásának lefolytatásában a 
hatásköri szerv kijelöléséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2007. szám) 2. 
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

a Zenta községi állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadására irányuló nyilvános 
árverés eljárását lebonyolító bizottság megalakításáról 

I. 

A Községi Képviselő-testület megalakítja a Zenta községi állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterület bérbeadására irányuló nyilvános árverés eljárását lebonyolító bizottságot (a továbbiakban: 
bizottság). 

II. 

A bizottság elnökből és 6 tagból áll, éspedig: 

a bizottság elnöke: 
1. Borbély Ferenc, okl. jogász, Zenta, Miloš Obilić u. 44.,

bizottsági tagok: 
1. Szegedinszki Krisztián, egyetemi hallgató, Zenta, Újsor 35.,
2. Pósa József, nyugdíjas, Bogaras, Testvériség Egység u. 4.,
3. Sóti Ferenc, mezőgazdasági termelő, Zenta, Szerémségi u. 18.,
4. Kopasz Mészáros Lívia, okl. közgazdász, Zenta, Alsó Tisza-part 24.,
5. Csikós Ferenc, nyugdíjas, Felsőhegy, Kisköz 61.,
6. Burány Rihárd, asztalos, Tornyos, Petőfi Sándor u. 14.

III. 

A Képviselő-testület az elnököt és a bizottsági tagokat négyéves megbízatási időre nevezi ki. 

IV. 

Távolléte esetén a bizottság elnökét Kopasz Mészáros Lívia bizottsági tag helyettesíti, illetve másik 
tag, akit a Bizottság elnöke meghatároz. 

V. 

A bizottság feladata a nyilvános árverésen való részvételi jelentkezések begyűjtése, a nyilvános 
árverési eljárás lebonyolítása, valamint az, hogy javasolja a község polgármesterének a 
legkedvezőbb ajánlattevőt. 

26.

168



VI. 

Szakmai és adminisztrációs teendőket a bizottság részére a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
gazdasági és pénzügyi osztálya végez. 

VII. 

A bizottsági tagok munkadíját a Községi Képviselő-testület képviselői és a képviselő-testületi 
munkatestületek tagjainak térítményeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 23/2010. és 
10/2011. szám) 7. szakasza alapján kell meghatározni. 

VIII. 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

I n d o k o l á s 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 20. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete állandó és időszakos munkatestületeket hoz létre a 
hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából. 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsa javaslatát a 
Zenta községi állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadására irányuló nyilvános árverés 
eljárását lebonyolító bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről, a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-8/2015-I
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 36. 
szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 52. 
szakasza alapján Zenta Község  Képviselő-testülete  a  2015. február  10-én tartott  ülésén 
meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T   
A MŰVELŐDÉSI ÉS INFORMÁCIÓS BIZOTTSÁG TAGJÁNAK A 

FELMENTÉSÉRŐL   

I.   

 A képviselő-testület felmenti a művelődési és információs bizottság tagját:   

- PERPAUER ATTILÁT,  kevi, Kossuth Lajos 6. sz. alatti lakost.  

II.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  Širková Anikó s. k. 
Zenta Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-2/2015-I   a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
Dátum: 2015. február 10.  
Z e n t a 

27 .

170



A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 36. 
szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 52. 
szakasza alapján Zenta Község  Képviselő-testülete  a  2015. február  10-én tartott  ülésén 
meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T   
A MŰVELŐDÉSI ÉS INFORMÁCIÓS BIZOTTSÁG TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL   

I.   

 A képviselő-testület kinevezi a művelődési és információs bizottság tagját:   

- BARÁTH HAJNAL ANNÁT, zentai, Svetozara Miletića u. 24/a. sz. alatti lakost.  

II.  

 A művelődési és információs bizottság tagjának a  mandátuma  a Zentai Községi 
Képviselő-testület 02-101/2012-I-es számú, 2012. szeptember 06-án kelt határozatával 
kinevezett  művelődési és információs bizottság tagjai  mandátumának a leteltéig tart.  

III.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  Širková Anikó s. k.  
Zenta Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-12/2015-I          a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke asszonya 
Dátum: 2015. február 10. 
Z e n t a 

I n d o l á s  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 50. szakasza alapján 
a Községi Képviselő-testület állandó munkatestületeket – tanácsokat és időszakos 
munkatestületeket – bizottságokat alapít a hatáskörébe  tartozó   kérdések megvitatása céljából. 

 A munkatestületek véleményezik a községi képviselő-testület által meghozandó 
jogszabály- és rendeletjavaslatokat, valamint a jelen statútumban és a képviselő-testület  
ügyrendjében megállapított egyéb feladatokat is ellátnak.  

A munkatestületeknek van elnöke és meghatározott számú tagja.  
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 52. szakasza szerint 

az állandó munkatestületek tagjait a községi képviselő-testület választja meg és menti fel 
képviselői csoportok javaslatára.  

28.
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Az állandó munkatestületek elnökét és tagjait a képviselő-testületi tagok mellett  az 
állampolgárok köréből is lehet  választani, akik  érvényesültek a  területen,  amelyre  a  
munkatestületet alakítják.  

Egy képviselő legtöbb két  állandó munkatestület tagja lehet. 
Zenta Község Képviselő-testülete ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. 

sz.) 53. szakasza szerint az állandó és időszakos munkatestületek összetételébe a képviselők a 
képviselő-testületben való képviseltségükkel arányosan választhatóak, mint  egy bizonyos 
tevékenység szakértői a  hatalmi szerven kívül.  

Az állandó munkatestületek összetételének javaslatát a Községi Képviselő-testület elnöke 
nyújtja be, a képviselői csoportok képviselőinek előzetes konzultációja alapján.  

Zenta Község Képviselő-testülete, miután  megvitatta Zenta  Község Képviselő-testülete  
elnökének a javaslatát a művelődési és információs bizottság tagjának  a  felmentésére,  
meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.  

 
 
 

 
 
  
 

 
 

172



A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. 
szakasza és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 52. 
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta 
az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÁDER-, MANDÁTUMÜGYI ÉS MENTELMI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL 

I 
A képviselő-testület felmenti a káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottság tagját, éspedig: 

- TÓTH KORNÉL zentai, Dr. Zoran Đinđić sétány 41/7. szám alatti lakost. 

II 
Jelen határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-26/2014-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

I n d o k o l á s 

Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 50. szakasza 
alapján a községi képviselő-testület állandó munkatestületeket – bizottságokat és időszakos 
munkatestületeket – bizottságokat alapít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából. 

A munkatestületek véleményezik a községi képviselő-testület által meghozandó jogszabály 
és rendeletjavaslatokat, valamint a jelen statútumban és a képviselő-testület ügyrendjében 
megállapított egyéb feladatokat is ellátnak. 

A munkatestületeknek elnöke és meghatározott számú tagja van. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 52. szakasza 

értelmében az állandó munkatestületek tagjait a községi képviselő-testület választja meg és menti 
fel, képviselői csoportok javaslatára. 

A munkatestületek összetételére vonatkozó javaslatot a képviselői csoportokkal való előzetes 
konzultációt követően a képviselő-testület elnöke nyújtja be. 

Zenta község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökének javaslatát a káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottság tagjának felmentésével 
kapcsolatban, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 

29.
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. 
szakasza és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 52. 
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. február 10-én tartott ülésén meghozta 
az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÁDER-, MANDÁTUMÜGYI ÉS MENTELMI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 

I 
A képviselő-testület kinevezi a káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottság tagját, éspedig: 

1. VÖRÖS ATTILA zentai, Kisrét sz.n. alatti lakost.

II 
A káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottság tagjának megbízatási ideje a Zentai Községi 
Képviselő-testület 2012. szeptember 6-án kelt 02-102/2012-I. számú határozatával kinevezett 
káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottsági tagok megbízatási idejének lejártáig tart. 

III 
Jelen határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-27/2014-I 
Kelt: 2015. február 10. 
Z e n t a  

Širková Anikó s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

I n d o k o l á s 

Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 50. szakasza 
alapján a községi képviselő-testület állandó munkatestületeket – bizottságokat és időszakos 
munkatestületeket – bizottságokat alapít a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatása céljából. 

A munkatestületek véleményezik a községi képviselő-testület által meghozandó jogszabály 
és rendeletjavaslatokat, valamint a jelen statútumban és a képviselő-testület ügyrendjében 
megállapított egyéb feladatokat is ellátnak. 

A munkatestületeknek elnöke és meghatározott számú tagja van. 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 52. szakasza 

értelmében az állandó munkatestületek tagjait a községi képviselő-testület választja meg és menti 
fel, képviselői csoportok javaslatára. 

Az állandó munkatestület elnökét és tagjait a képviselő-testületi tagok mellet az 
állampolgárok köréből is lehet választani, akik érvényesültek a területen, amelyre a 
munkatestületet alakítják. 

Egy képviselő legtöbb két állandó munkatestület tagja lehet. 

30.
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Zenta Község Képviselő-testülete ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. 
sz.) 53. szakasza szerint az állandó és időszakos munkatestületek összetételébe a képviselő-
testületben való képviseltségükkel arányosan képviselők, valamint egy bizonyos tevékenység 
hatalmi szerven kívüli szakértői választhatók. 

A munkatestületek összetételére vonatkozó javaslatot a képviselői csoportokkal való előzetes 
konzultációt követően a képviselő-testület elnöke nyújtja be. 

Zenta község Képviselő-testülete, miután megvitatta a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökének javaslatát a káder-, mandátumügyi és mentelmi bizottság tagjának kinevezésével 
kapcsolatban, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
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A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013. és 142/2014. 
szám) 85. szakaszának 2. bekezdése, a költségvetési felügyelőség munkájáról, meghatalmazásairól 
és jellemzőiről szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2004. és 84/2007. szám) 9. 
szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. 
szakasza 1. bekezdésének 4. pontja alapján Zenta község polgármestere 2015. február 10-én 
meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
a költségvetés-felügyeleti szolgálat megalapításáról és működéséről szóló rendelet 

módosításáról és kiegészítéséről 

1. szakasz

Zenta község polgármestere jelen rendelettel módosítja és kiegészíti a költségvetés-felügyeleti 
szolgálat megalapításáról és működéséről szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
18/2010., 19/2010. szám – kiigazítás, 2/2011. és 6/2011. szám) – a továbbiakban: rendelet. 

2. szakasz

A rendelet 3. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 

„A szolgálat feladata az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának, 
valamint a jelen rendelet 2. szakasza szerinti költségvetési eszközhasználók, szervezetek, 
vállalatok, jogi személyek és egyéb alanyok rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatának 
ellenőrzése.” 

3. szakasz

A rendelet 6. szakaszában a „Zenta község költségvetési-ellenőrzési szolgálat ZENTA” szavak 
helyett a „Zenta Község Költségvetési Felügyelőségi Szolgálata” szavak kell, hogy álljanak. 

4. szakasz

A költségvetés-felügyeleti szolgálat megalapításáról és működéséről szóló rendelet a 12. szakasz 3. 
bekezdésének 2. pontja után a 3. és 4. pontokkal egészül ki, melyek a következőképpen 
hangzanak: „3. a szabálytalanságok elhárítására irányuló intézkedési javaslatokat,” és „4. a 
szabálytalanságok elhárításának határidejét.”. 

A 12. szakasz a 6. bekezdés után a 7. és 8. új bekezdésekkel egészül ki, melyek a következőképpen 
hangzanak: 

„A szerv vagy a szervezet köteles a hiányosság elhárítására megállapított határidőn belül értesíteni 
a költségvetési felügyelőt a jegyzőkönyvbeli meghagyások és intézkedések szerinti eljárásról, 
valamint erről bizonyítékot benyújtani.” 

„A jelen szakasz 7. bekezdése szerint értesítés kézhezvételét követően a költségvetési felügyelő 
elvégzi az intézkedések végrehajtásának ellenőrzését, amiről hivatali feljegyzést készít.” 

31.
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5. szakasz 
 
A 13. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik: 
 
„Ha a szerv vagy a szervezet nem a jelen rendelet 12. szakaszának 3. bekezdése szerint jár el, a 
költségvetési felügyelő határozatot hoz, mellyel elrendeli az intézkedéseket és meghagyja a 
megállapított törvénytelenségek elhárításának határidejét. 
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határozat a jelen rendelet 12. szakaszának 3. bekezdése 
szerinti intézkedések végrehajtására meghagyott határidő lejártától számított 15 napos határidőn 
belül kerül meghozatalra. 
 
A költségvetési felügyelő határozata ellen a határozat kézhezvételétől számított nyolc napos 
határidőn belül fellebbezés nyújtható be a Községi Tanácshoz. 
 
A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti fellebbezésről a döntés a fellebbezés kézhezvételétől 
számított 30 napos határidőn belül kerül meghozatalra. 
 
A jelen szakasz 4. bekezdésében említett fellebbezésről szóló döntés végleges a közigazgatási 
eljárásban.” 
 

6. szakasz 
 
A 15. szakasz 2. bekezdését az alábbi szavakkal kell kiegészíteni: 
 
„5 éves megbízatási időszakra”. 
 

7. szakasz 
 
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
A község polgármestere 
Szám: 21-1/2015-II 
Kelt: 2015. február 10-én 
Z e n t a 

 
 

Ceglédi Rudolf okleveles építőmérnök s.k., 
 

Zenta község polgármestere 
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176

 
 
 

 

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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