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  2015. ÁPRILIS 01. 

Z   E   N   T   A 



A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 
32/2013. szám – AB, és 55/2014. szám) 19. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint a Zenta község 
területén a közúti közlekedésbiztonsági teendőket koordináló tanács megalakításáról szóló határozat (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 8/2014. szám) XI. szakasza alapján a Községi Tanács a 2015. április 1-jén tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 
ELŐMOZDÍTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATÁNAK 2015. ÉVI PROGRAMJÁRÓL 

I. 
A Községi Tanács a jelen programmal tervezi a Zenta község területén a közúti közlekedésbiztonság 
előmozdítását célzó tervek, programok, projektumok és más tevékenységek kidolgozására és 
megvalósítására szolgáló 2015. évi eszközöket. 

II. 
A program megvalósításra Zenta község költségvetéséből és a közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám – AB és 55/2014. szám) 17. 
szakasza 2. bekezdésének 2. pontja szerinti közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságok 30%-ából 
származó bevételekből tervezünk eszközöket, 21.801.000,00 dinár teljes összegben, az alábbiak szerint: 

 a taxi-járművek parkolási tervének kidolgozása    100.000,00 dinár 
 függőleges jelzések 1.000.000,00 dinár 
 szerződéses szolgáltatások    100.000,00 dinár 
 közlekedési lámpák karbantartása    300.000,00 dinár 
 aszfalt utak karbantartása 2.000.000,00 dinár 
 apróköves utak karbantartása    150.000,00 dinár 
 szilárd felület nélküli utcák karbantartása 1.000.000,00 dinár 
 útszegélyek karbantartása    271.000,00 dinár 
 függőleges jelzések karbantartása    480.000,00 dinár 
 vízszintes jelzések karbantartása 2.000.000,00 dinár 
 utak és utcák téli karbantartása 5.000.000,00 dinár 
 járdák karbantartása 1.500.000,00 dinár 
 útépítés Tornyos településen 2.500.000,00 dinár 
 videó megfigyelő rendszer az útkereszteződéseknél a közlekedés

és a polgárok biztonságának javítása érdekében    800.000,00 dinár 
 közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek 2.200.000,00 dinár
 a községnek adott ajándékokból származó bevételek 2.400.000,00 dinár 
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III. 
A jelen program II. pontja szerinti eszközök rendeltetésszerűen kerülnek felhasználásra, a helyi 
önkormányzati egységnek a közlekedés területét érintő törvénnyel megállapított kötelezettségei 
finanszírozására: 
 a közutak kiépítésére, újjáépítésére, karbantartására és védelmére, valamint a feltüntetett rendeltetésre 

nyújtott hitelek használatának és törlesztésének költségeire, 
 a közlekedési jelzések, az utak és létesítmények felszerelésének, valamint az utak, a közlekedés és a 

környezet védelmét szolgáló felszerelés elhelyezésére, cseréjére, kiegészítésére és felújítására, a 
közlekedés műszaki szabályozásáról szóló határozat alapján, melyet a közlekedési teendőkben 
illetékes községi szerv ad ki, 

 Zenta község közlekedésbiztonsági tanácsának működésére, 
 a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására, 
 a közlekedésbiztonság területét érintő megelőző-promóciós tevékenységekre, 
 a közlekedésbiztonság területét érintő tudományos-kutatói munkára, és  
 a közúti közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési rendőrségi egységek és a 

közlekedésbiztonsági teendőkben hatáskörrel rendelkező más szervek műszaki felszerelésére.  
 
A pénzbírságokból eredő eszközök Zenta község költségvetését megillető 30%-ának 50%-a azon község 
közlekedési infrastruktúrájának javítására kerül felhasználásra, melynek területén a szabálysértést 
elkövették. 
 

1. A TAXI-JÁRMŰVEK PARKOLÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA    100.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 a taxi-járművek parkolási tervének kidolgozása két helyszínen –            
a Kórháznál és az autóbusz állomásnál        100.000,00 dinár 

 
2. FÜGGŐLEGES JELZÉSEK       1.000.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 függőleges közlekedési jelzések beszerzése  
Zenta község területén       1.000.000,00 dinár 

 
3. SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK        100.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 az utcák lezárása biztosításának költségei különféle 
rendezvények megtartásának idején         100.000,00 dinár 

 
4. KÖZLEKEDÉSI LÁMPÁK KARBANTARTÁSA       300.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 a közlekedési lámpák folyó karbantartása és kisebb beavatkozások 
Zenta község területén          300.000,00 dinár 
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5. ASZFALT UTAK KARBANTARTÁSA     2.000.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 az úttestek karbantartása Zenta község területén    2.000.000,00 dinár 
6. APRÓKÖVES UTAK KARBANTARTÁSA                    150.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 az apróköves utak újjáépítése  
Zenta község területén             150.000,00 dinár 

 
7. SZILÁRD FELÜLET NÉLKÜLI UTCÁK KARBANTARTÁSA  1.000.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 zúzalékból készült úttestek kiépítése Zenta község területén   1.000.000,00 dinár 
 

8. ÚTSZEGÉLYEK KARBANTARTÁSA        271.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 a magas útszegélyek eltávolítása és elsimítása, a  
felesleges föld elszállításával            271.000,00 dinár 

 
9. FÜGGŐLEGES JELZÉSEK KARBANTARTÁSA      480.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 a függőleges közlekedési jelzések elhelyezése, cseréje, kiegészítése  
és felújítása Zenta község területén         480.000,00 dinár 

 
10. VÍZSZINTES JELZÉSEK KARBANTARTÁSA    2.000.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 a vízszintes közlekedési jelzések felújítása  
Zenta község területén       2.000.000,00 dinár 

 
11. UTAK ÉS UTCÁK TÉLI KARBANTARTÁSA    5.000.000,00 dinár 

 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 utak és utcák karbantartása a téli időszakban, a 
téli szolgálat operatív terve szerint Zenta község területén   5.000.000,00 dinár 
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12. JÁRDÁK KARBANTARTÁSA      1.500.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 járdák kiépítése és helyreállítása Zenta község területén   1.500.000,00 dinár 
 
 

13. ÚTÉPÍTÉS TORNYOS TELEPÜLÉSEN     2.500.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 úttest kiépítése Tornyos településen a Petőfi Sándor utcában  2.500.000,00 dinár 
 

14. VIDEÓ MEGFIGYELŐ RENDSZER AZ ÚTKERESZTEZŐDÉSEKNÉL A KÖZLEKEDÉS 
 ÉS A POLGÁROK BIZTONSÁGÁNAK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN    800.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 kamerák elhelyezése öt helyszínen, Zenta község területén      800.000,00 dinár 
 
15. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEKÉRT KIRÓTT PÉNZBÍRSÁGOKBÓL  

SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK       2.200.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 a közúti közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési rendőrségi 
egységek és a közlekedésbiztonsági teendőkben hatáskörrel rendelkező 
más szervek műszaki felszerelése         400.000,00 dinár 

 közlekedési gyakorlópályák és kabinetek felszerelése      200.000,00 dinár 
 a közlekedésbiztonság területét érintő megelőző-promóciós 

tevékenységek            100.000,00 dinár 
 a Mit Tudsz a Közlekedésről elnevezésű iskolai, községi, regionális 

és állami verseny megszervezése és lefolytatása       400.000,00 dinár 
 a közlekedési infrastruktúra javítása a község területén   1.100.000,00 dinár 

 
16. A KÖZSÉGNEK ADOTT AJÁNDÉKOKBÓL  

SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK       2.400.000,00 dinár 
 
 Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben: 
 

 a Mit Tudsz a Közlekedésről elnevezésű  
 verseny megszervezése és lefolytatása     2.400.000,00 dinár 

 
IV. 

A jelen program 8. pontja szerinti tevékenységek finanszírozása vagy társfinanszírozása a közlekedési 
szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő, Zenta község költségvetését megillető bevételek 
beáramlásától függően történik. 
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V. 

Ha a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek beáramlása nem a tervezett összegben 
valósul meg, Zenta község polgármestere megállapítja az elsőbbséget élvező tevékenységeket. 
 

VI. 
A program megvalósítását és az egyes programok végrehajtása feletti felügyeletet a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal közlekedésügyi teendőkben illetékes szerve végzi. 
 

VII. 
Jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
KÖZSÉGI TANÁCS            Ceglédi Rudolf s.k., 
Szám: 344-10/2015-III       a Községi Tanács elnöke 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

 

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA-SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
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