
ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

L. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 

  2015. MÁJUS 5. 

Z   E   N   T   A 



A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 20. 
szakasza 1. bekezdésének 39. pontja és 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, valamint  Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján 
a Zentai Községi Képviselő-testület a 2015. május 05-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 
A VAJDASÁGI   SPORT MINDENKINEK SZÖVETSÉG PÁLYÁZATÁN VALÓ 

RÉSZVÉTELRŐL, AMELYET A 2019. ÉVI VAJDASÁG MUNKÁSSPORT OLIMPIÁJA 
HÁZIGAZDÁJÁNAK KIVÁLASZTÁSÁRA ÍRTAK KI 

I. 

Zenta község részt vesz a Vajdasági Sport Mindenkinek Szövetségének a pályázatán,  és 
jelöli magát a XII Vajdasági Munkássport Olimpia házigazdájának, amelynek megtartására a 
2019. évben kerül sor.  

II.  

 A képviselő-testület megbízza a község polgármesterét, hogy foganatosítson minden 
szükséges intézkedést és aktivitást, az előirányozott feltételek teljesítése céljából, és abban az 
esetben, ha elfogadják Zenta községet, mint házigazdát, az elkövetkezendő négyéves időszakban, 
illetve az olimpiai ciklus tartama alatt Zenta község költségvetésében biztosítson 16.000.000,00 
dináros összeget.  

III. 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  Širková Anikó  s. k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 66-2/2015-I      elnök asszonya 
Kelt: 2015. május 05.  
Z e n t a   
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 22. és 33. pontja és a Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálatának 
megalapításáról és működéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2010., 19/2010. 
szám – kiigazítás, 2/2011., 6/2011. és 3/2015. szám) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2015. május 05-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

VÉGZÉST 
A KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELŐSÉGI SZOLGÁLAT 2014. ÉVI ÉVES 

MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

I. 
A Községi Képviselő-testület ELFOGADJA Zenta község Költségvetés-felügyelőségi 
Szolgálatának 2014. évi éves munkajelentését. 

II. 
A Községi Képviselő-testület TUDOMÁSUL VESZI a 2014. évben az alábbi költségvetés 
használóknál elvégzett költségvetési ellenőrzésekről készült jegyzőkönyvek tartalmát: 

1. Zenta község Sportszövetsége, a jegyzőkönyv száma: 47-1-2/2014., kelt 2014. március 28-án;
2. „Zenta” Asztalitenisz Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-2-1/2014., kelt 2014. március 28-án, és

a 2014. május 22-én kelt 47-2-2-D/2014. számú jegyzőkönyv-kiegészítés;
3. “Zenta” Birkózóklub, a jegyzőkönyv száma: 47-3-1/2014., kelt 2014. május 16-án;
4. “Zenta” Teke Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-4-2/2014., kelt 2014. június 16-án;
5. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, a jegyzőkönyv száma: 47-5-6/2014., kelt

2014. augusztus 8-án;
6. Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta, a jegyzőkönyv száma: 47-6-3/2014., kelt 2014.

október 3-án, és a 2014. október 28-án kelt 47-6-3-D/2014. számú jegyzőkönyv-kiegészítés;
7. „Zenta 1903” Tenisz Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-7-1/2014., kelt 2014. október 23-án, és

a 2014. november 17-én kelt 47-7-1-D/2014. számú jegyzőkönyv-kiegészítés;
8. „Zenta” Úszó Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-8-1/2014., kelt 2014. november 10-én;
9. „Herkules” Birkózóklub, a jegyzőkönyv száma: 47-9-2/2014., kelt 2014. november 14-én;
10. Zentai Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete, a jegyzőkönyv száma: 47-10-2/2014., kelt

2014. december 2-án;
11. Zentai Gimnázium, a jegyzőkönyv száma: 47-11-2/2014., kelt 2014. december 18-án.

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 021-7/2015-I 
Kelt: 2015. május 05. 
Z e n t a  

Širková Anikó s. k. 
a Zentai Község Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálata 
Szám: 7/2015 
Kelt: 2015. március 6-án 
Z E N T A 
 

ÉVES JELENTÉS 
a költségvetés-felügyelőségi szolgálat 2014. évi munkájáról 

 
A Költségvetés-felügyelőségi Szolgálat megalapításáról és működéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 

Lapja, 18/2010., 19/2010. szám – kiigazítás, 2/2011., 6/2011. és 3/2015. szám) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta 
község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálata Zenta Község Képviselő-testületének megküldi a Költségvetés-felügyelőségi 
Szolgálat 2014. évi éves munkajelentését. 

 
Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálata (a továbbiakban: szolgálat) Zenta község mellett 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) 86. szakaszának 3. bekezdésével meg lett bízva, hogy 
felügyelőségi teendőket végezzen a helyi önkormányzat költségvetési eszközeinek közvetlen és közvetett használói, valamint 
az ugyanezen törvény ugyanezen szakaszának 2. és 3. pontjaiban említett egyéb alanyok felett. 

 
A szolgálat az illetékességébe tartozó munkafeladatokat a költségvetési törvénynek, a költségvetési számvitelről 

szóló kormányrendeletnek, a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvénynek, a számvitelről szóló törvénynek, az állami 
szervekben létesített munkaviszonyról szóló törvénynek, a munkatörvénynek, az állami szervekben és a közszolgálatokban 
megvalósított keresetekről szóló törvénynek, a közbeszerzésekről szóló törvénynek, egyéb jogszabályoknak, valamint a 
Költségvetés-felügyelőségi Szolgálat megalapításáról és működéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
18/2010., 19/2010. szám – kiigazítás, 2/2011. és 6/2011. szám) 7-14. szakaszának megfelelően végezte.  

 
Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálatának feladata, mint ahogy az a költségvetési rendszerről szóló 

törvény 86. szakaszával előírásra került, az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának, valamint a 
fent említett alanyok rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatának ellenőrzése. 

 
A jelentéstételi időszakban a szolgálat a költségvetési rendszerről szóló törvény 90. szakaszának 3. bekezdésével és 

a költségvetés-felügyelőségi szolgálat munkájáról, meghatalmazásairól és jellemzőiről szóló kormányrendelet 4. szakaszának 
1. bekezdésével előirányozott módon ellenőrzést végzett a Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálatának 2014. 
január 18-án kelt PO-20/2014-II. számú, Zenta község polgármestere által megerősített 2014. évi munkaterve alapján. 
 

I) Az ellenőrzések végrehajtása 
 

A költségvetési felügyelőség a 2014. év folyamán 12 alanynál végzett ellenőrzést, melyek közül 11 ellenőrzés 
jegyzőkönyv összeállításával és kézbesítésével végződött, a 3 fennmaradt ellenőrzés végrehajtása pedig a 2015. évre kerül 
átvitelre, illetve folytatásra. 

A 2014. évi munkaterv alapján Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálatának vezetője – a költségvetési 
felügyelő a 2013. január 1-jétől az ellenőrzés napjáig terjedő időszakra vonatkozóan elvégezte az anyagi-pénzügyi üzletvitel 
területét érintő törvények alkalmazásának és a Zenta község költségvetési eszközei, valamint az ellenőrzött használók saját 
eszközei rendeltetésszerű és törvényes használatának költségvetési ellenőrzését. 
 

a) A jegyzőkönyv kézbesítésével végződött ellenőrzések az alábbi tárgyakra és alanyokra vonatkoznak: 
1. Zenta község Sportszövetsége, a jegyzőkönyv száma: 47-1-2/2014., kelt 2014. március 28-án; 
2. „Zenta” Asztalitenisz Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-2-1/2014., kelt 2014. április 28-án, és a 2014. május 22-én 

kelt 47-2-2-D/2014. számú jegyzőkönyv-kiegészítés; 
3. “Zenta” Birkózóklub, a jegyzőkönyv száma: 47-3-1/2014., kelt 2014. május 16-án; 
4. “Zenta” Teke Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-4-2/2014., kelt 2014. június 16-án; 695



5. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, a jegyzőkönyv száma: 47-5-6/2014., kelt 2014. augusztus 8-
án; 

6. Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta, a jegyzőkönyv száma: 47-6-3/2014., kelt 2014. október 3-án, és a 2014. 
október 28-án kelt 47-6-3-D/2014. számú jegyzőkönyv-kiegészítés; 

7. „Zenta 1903” Tenisz Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-7-1/2014., kelt 2014. október 23-án, és a 2014. november 17-
én kelt 47-7-1-D/2014. számú jegyzőkönyv-kiegészítés; 

8. „Zenta” Úszó Klub, a jegyzőkönyv száma: 47-8-1/2014., kelt 2014. november 10-én; 
9. „Herkules” Birkózóklub, a jegyzőkönyv száma: 47-9-2/2014., kelt 2014. november 14-én; 
10. Zentai Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete, a jegyzőkönyv száma: 47-10-2/2014., kelt 2014. december 2-án; 
11. Zentai Gimnázium, a jegyzőkönyv száma: 47-11-2/2014., kelt 2014. december 18-án. 
 

b) Befejezetlen ellenőrzés, amely a 2015. évre kerül átvitelre: 
1. Egészségügyi Középiskola Zenta, a jegyzőkönyv száma: 47-12-1/2014., kelt 2015. január 12-én. 
 

c) Megkezdetlen ellenőrzések, melyek a 2015. évre kerülnek átvitelre: 
1. „Révész” polgárok egyesülete, Zenta; 
2.  Községi Vagyonjogi Ügyészség. 
 

II) Az ellenőrzések alkalmával megállapított jelentősebb tényállások 
 

Az összeállított jegyzőkönyvek alapján az elvégzett ellenőrzések alkalmával megállapított jelentősebb tényállások 
alanyok szerint az alábbiak: 
 

1. Zenta község Sportszövetsége: 
 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a Zenta község Sportszövetsége részéről 
történő rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. február 26-áig terjedő időszakra 
vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az általános ügyiratok, azaz a számvitelről és a számviteli politikáról szóló szabályzat és a Zenta község 
Sportszövetségének belső szervezetéről és a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzat nincsenek összehangolva a 
hatályos törvényekkel, 

- az alkalmazottak keresetei, térítményei és egyéb juttatásai elszámolását és kifizetését szabályozó általános 
ügyirat nem került meghozatalra, 

- nincsenek hozzárendelve a leltári számok az összes állóeszközhöz és fogyóeszközhöz a beszerzés kronológiája 
szerint, a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény akkor hatályos 13. szakasza 3. bekezdésének megfelelően, mely 
leltári számok többek között az állóeszközök és fogyóeszközök könyvében (PK-2) is fel kellene, hogy legyenek jegyezve, 

- nem az előírt nyomtatványokon (PK-2) vezetik az állóeszközök és fogyóeszközök segédkönyveit, 
- a vagyon és a kötelezettségek leltárát a 2013. december 31-ei állással nem a leltár elvégzésének módjáról és 

határidőiről, valamint a könyvviteli állásnak a való állással való összehangolásáról szóló szabályzat 2. szakaszának 1. 
bekezdésével összhangban végezték el, és egyidejűleg nem végezték el a követelések és kötelezettségek könyvviteli 
állásának a 2013. december 31-ei valós állással való összehangolását a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény 
akkor hatályos 18. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, 

- 2014. január 21-én egy alkalmazottnak hivatalos út költségtérítése napidíj címén jogalap nélkül nagyobb 
összegben került kifizetésre, éspedig 80,00 dinár összegben – a kifizetés nem a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló 
törvény 10. szakaszának 1. bekezdésével összhangban történt, 

- 2013. augusztus 7-én egy személynek a kiegészítő munkáért járó térítmény jogalap nélkül nagyobb összegben 
került kifizetésre, éspedig 2.826,20 dinár összegben, továbbá a 2013. július 1-jétől 2013. július 30-áig terjedő időszakra 
vonatkozóan befizetésre került a polgárok jövedelemadója 698,00 dinár összegben, valamint a beteg- és 
rokkantbiztosítási járulék 838,00 dinár összegben – a kifizetés nem a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény 9. 
szakaszának 2. bekezdésével összhangban történt, 

- hat alkalmazott 2013. novemberi keresete kisebb összegen került kifizetésre, 15.929,03 dinár nettó összegben, 
valamint a 2014. januári, 17.046,05 dinár teljes nettó összegben, 
 

2. „Zenta” Asztalitenisz Klub 
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Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a „Zenta” Asztalitenisz Klub részéről 
történő rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. április 4-éig terjedő időszakra 
vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az általános ügyirat, azaz a számvitelről és a számviteli politikáról szóló szabályzat nincs összehangolva a 
hatályos törvénnyel, 

- az alkalmazottak keresetei, térítményei és egyéb juttatásai elszámolását és kifizetését szabályozó általános 
ügyirat nem került meghozatalra, 

- nem az előírt nyomtatványokon (PK-2) vezetik az állóeszközök és fogyóeszközök segédkönyveit, 
- a vagyon és a kötelezettségek leltárát a 2013. december 31-ei állással nem a leltár elvégzésének módjáról és 

határidőiről, valamint a könyvviteli állásnak a való állással való összehangolásáról szóló szabályzat 2. szakaszának 1. 
bekezdésével összhangban végezték el, és egyidejűleg nem végezték el a vagyon és a kötelezettségek könyvviteli 
állásának a 2013. december 31-ei valós állással való összehangolását a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény 
akkor hatályos 18. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, 

- a 2013. évre vonatkozóan nem végezték el az éves értékcsökkenés elszámolását az alábbi kontón kimutatott 
állóeszközökre vonatkozóan: 023201 – Sportfelszerelés - Robot Amicus 3000, a 2013. december 31-ei állással, 

- egy alkalmazottnak 2014. január 8-án, 2014. február 6-án, 2014. március 6-án és 2014. április 7-én az ingázási 
költségtérítés nagyobb összegben került kifizetésre, éspedig 17.204,00 dinár teljes összegben, valamint a polgárok 
jövedelemadója nagyobb összegben került befizetésre, 1.926,00 dinár összegben, 

- az alkalmazottak saját járművének hivatalos úton való használatáért járó költségtérítés elszámolásáról és 
kifizetéséről szóló általános ügyirat nem került meghozatalra, illetve az az alkalmazottal megkötött munkaszerződéssel 
sincs szabályozva, 

- egy alkalmazott 2014. márciusi keresete kisebb összegben került kifizetésre, éspedig 1.759,38 dinár teljes nettó 
összegben, 

- nem könyveltek el 408.000,00 dinár összeget a 2013. október 14-én kelt 20/2013. számú szállítólevél-számla 
alapján a: 

 103-as kontó – szerszám és leltár – tartozási oldalán és 
 a 309-es kontó – egyéb alaptőke – követelési oldalán, 

- a 2014. évi pénzügyi terv nem került meghozatalra. 
 
 3. “Zenta” Birkózóklub 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a „Zenta” Birkózóklub részéről történő 
rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. április 28-áig terjedő időszakra vonatkozóan 
elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az általános ügyirat, azaz a számvitelről és a számviteli politikáról szóló szabályzat nincs összehangolva a 
hatályos törvénnyel, 

- nem került meghozatalra azon általános ügyirat, amely: 
o az utazási költségek elszámolását és kifizetését,  
o a „Zenta” Birkózóklub belső szervezetét és a munkahelyek besorolását, és 
o az alkalmazottak keresetei, térítményei és egyéb juttatásai elszámolását és kifizetését szabályozza, 

- a készpénz és a pénzeszközök, a követelések, a kötelezettségek és az idegen vagyon leltárát a 2013. 
december 31-ei állással nem a leltár elvégzésének módjáról és határidőiről, valamint a könyvviteli állásnak a való állással 
való összehangolásáról szóló szabályzat 2. szakaszának 1. bekezdésével összhangban végezték el, és egyidejűleg nem 
végezték el a vagyon és a kötelezettségek könyvviteli állásának a 2013. december 31-ei valós állással való 
összehangolását a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény akkor hatályos 18. szakaszának 2. bekezdésével 
összhangban, 

- a 2013. évre vonatkozóan nem végezték el az éves értékcsökkenés elszámolását, 
- a hivatalos úton használt jármű üzemanyagköltségei megtérítésének címén természetes személynek kifizetett 

15.000,00 dinár összeg kifizetésekor a polgárok egyéb jövedelme utáni adó 878,40 dinár összegben nem került 
elszámolásra és befizetésre, 

- a természetes személytől nem szerezték be a kifizetett előleg alapján történő üzemanyag-beszerzés alkalmával 
kapott készpénzszámlákat 30.000,00 dinár összegben, ami miatt az említett készpénzszámlák nem lettek elkönyvelve a 
számvitelről szóló törvénnyel összhangban, 

- az elvégzett beruházásról – a Zentán, az Adai utca 7. szám alatti hivatali épület beruházási karbantartásáról – 
Zenta községnek nem nyújtották be: 

 az elvégzett munkálatokról szóló értesítést 301.294,20 dinár teljes összegben, és 
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 a munkálatok kivitelezésével kapcsolatos eredeti dokumentációt, annak könyvelése érdekében. 
 
 4. Zenta” Teke Klub 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a „Zenta” Teke Klub részéről történő 
rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. május 16-áig terjedő időszakra vonatkozóan 
elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az általános ügyirat, azaz a számvitelről és a számviteli politikáról szóló szabályzat nincs összehangolva a 
hatályos törvénnyel, 

- a vagyon, az idegen vagyon és a kötelezettségek leltárát a 2013. december 31-ei állással nem a leltár 
elvégzésének módjáról és határidőiről, valamint a könyvviteli állásnak a való állással való összehangolásáról szóló szabályzat 
2. szakaszának 1. bekezdésével összhangban végezték el, és egyidejűleg nem végezték el a vagyon és a kötelezettségek 
könyvviteli állásának a 2013. december 31-ei valós állással való összehangolását a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló 
törvény akkor hatályos 18. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, 

- hat személyre vonatkozóan nem végezték el a polgárok egyéb jövedelme utáni adó elszámolását, nem 
fizették be a polgárok egyéb jövedelme utáni adót 2.766,60 dinár teljes összegben, és nem nyújtottak be adóbevallást az 
illetékes adóügyi szervnek, 

- a kötelezettségek segédkönyvében nem vették nyilvántartásba az amatőr sportolók egyes elszámolt és 
kifizetett élelmezési költségtérítését a: 

- 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig terjedő időszakra, mely összesen 2.188.000,00 dinárt tesz ki, és 
- a 2014. január 1-jétől 2014. május 16-áig terjedő időszakra, mely összesen 909.500,00 dinárt tesz ki. 

 
 5. Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 
Kollégium részéről történő rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. június 17-éig 
terjedő időszakra vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az általános ügyirat, azaz az alkalmazottak keresettérítéseiről és egyéb jövedelmeiről szóló szabályzat nincs 
összehangolva a hatályos törvénnyel, 

- a vagyon és a kötelezettségek leltáráról szóló szabályzat nem került meghozatalra, 
- általános ügyirattal vagy a munkaszerződésekkel nem került meghatározásra a saját jármű hivatalos úton való 

használatáért járó költségtérítés elszámolásának és kifizetésének módja, 
- nincsenek hozzárendelve a leltári számok az összes állóeszközhöz és fogyóeszközhöz, és a hozzárendelt 

leltári számok nem kerültek nyilvántartásba vételre az állóeszközök és fogyóeszközök könyvében (PK-2), 
- a felelős személy, azaz az igazgató elismervénnyel, illetve jegyzékkel törvényellenesen állóeszközöket ruházott 

át az alkalmazottakra: 
E S Z K Ö Z Ö K Leltári szám Sor-

szám 
Alkalmazottak 

M e g n e v e z é s Mennyiség  
polcok 5 db. 0238, 0259, 0260, 0235, 0261 
asztal 1 db. / 

1 Alkalmazott 

szekrény 4 db. 0353, 1002, 0343, 0342 
íróasztal 2 db. / 
polc 1 db. 0252 
Liteon monitor Ј15АА DELL 
MODEL No:5050-0127 

1 db. / 

2 Alkalmazott 

Inspiron N5050,44769v1 1 db. / 
polcok 3 db. 0245, 0234, 0236 
asztal 3 db. 0278, 0290, 0292 
ágy 1 db. / 
matrac 2 db. / 

3 Alkalmazott 

szekrény 2 db. 0322, 0352 
asztal 1 db. 0286 
polc 4 db. 0258, 0262, 0240, 0263 

4 Alkalmazott 

szekrény 5 db. 0332, 0323, 0334, 0340, 0357 
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asztal 4 db. 0323, 0320, 0312, 0309 
polcok 4 db. 0256, 0255, 0264, 0243 
szekrény 2 db. 0351, 0338 

5 Alkalmazott 

asztal 2 db. 0288, 0302 
szekrény 2 db. 1001, 0355 6 Alkalmazott 
polcok 2 db. / 

7 Alkalmazott polcok 3 db. 0275, 0237, 0239 
polc 1 db. 0251 8 Alkalmazott 
asztal 1 db. 0403 

9 Alkalmazott szekrény 3 db. 0328, 0324, 0331 
szekrény 2 db. 0348, 1003 
polc 2 db. 0272, 0266 

10 Alkalmazott 

asztal 2 db. 0289, 0277 
szekrény 3 db. 0349, 0341, 0336 
polc 3 db. 0246, 0250, 0248 

11 Alkalmazott 

asztal 1 db. 0315 
polcok 3 db. 0273, 0268, 0265 
asztal 1 db. 0287 

12 Alkalmazott 

szekrény 2 db. 0335, 0350 
szekrény 3 db. 0321, 0330, 0354 
polc 3 db. 0241, 0269, 0271 

13 Alkalmazott 

asztal 2 db. 0281, 0311 
szekrény 2 db. 0345, 0346 
polc 3 db. 0244, 0242, 0274 
asztal 1 db. 0284 
szekrény 3 db. 0327, 0326, 0339 

14 Alkalmazott 

polc 4 db. 0249, 0247, 0267, 0256 
15 Alkalmazott polc 2 db. 0251, 0253 

 
- a vagyon és a kötelezettségek leltárát a 2013. december 31-ei állással nem a leltár elvégzésének módjáról és 

határidőiről, valamint a könyvviteli állásnak a való állással való összehangolásáról szóló szabályzat 2. szakaszának 1. 
bekezdésével összhangban végezték el, és egyidejűleg nem végezték el a vagyon és a kötelezettségek könyvviteli 
állásának a 2013. december 31-ei valós állással való összehangolását a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló törvény 
akkor hatályos 18. szakaszának 2. bekezdésével összhangban, ami miatt a költségvetési felügyelő végzéssel elrendelte a 
vagyon és a kötelezettségek leltárának a 2014. szeptember 30-ai állással történő rendkívüli elvégzését, valamint a 
vagyon és a kötelezettségek könyvviteli állásának a 2014. szeptember 30-ai valós állással való összehangolását, 

- az alkalmazottakkal megkötött munkaszerződés, melynek alapján végzik a kereset elszámolását, nincs 
összehangolva a közszolgálatokban alkalmazottak kereseteinek elszámolásához és kifizetéséhez használatos 
együtthatókról szóló kormányrendelet rendelkezéseivel, 

- 2013. november 7-én törvényellenesen és jogalap nélkül eszközök elszámolására és kifizetésére került sor 
az alkalmazottak jubileumi jutalmának címén, 

- a romániai Nagyszalontára hivatalos útra utalt alkalmazottnak jogalap nélkül, külföldi napidíjak és utazási 
költségek költségtérítése címén elvégezték 10.980,00 dinár eszköz kifizetését, 

- az alkalmazottakkal megkötött munkaszerződések és a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
munkájáról szóló szabályzat nincsenek összehangolva a költségvetési rendszerről szóló törvény rendelkezéseivel, 

- három alkalmazott esetében 2013 áprilisában nagyobb kereset került kifizetésre, 49.198,51 dinár teljes nettó 
összegben, 

- nyolc alkalmazott esetében 2014 januárjában, februárjában, márciusában, áprilisában és májusában nagyobb 
kereset került kifizetésre, 322.755,00 dinár teljes összegben, 

- téves kontóra lett elkönyvelve egy 1.398,30 dináros és egy 96.369,50 dináros összeg, 
- nem könyvelték el a 2013. évi értékcsökkenést a felszerelésre és a nem anyagi jellegű beruházásokra, 
- az állóeszközök kartonjaira nem lett elkönyvelve a beszerzett állóeszközök beszerzési értéke, 183.940,00 

dinár és 13.815.023,96 dinár összegben, 
- az alapanyagkészletek segédkönyvében nem volt naprakészen vezetve az alapanyagok beszerzése és 
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- a 2013. évben jogalap nélkül, azaz törvényellenesen csökkentették a bejövő háztartási és vendéglátó-ipari 
alapanyagok értékét, éspedig 1.892.980,65 dinár összeggel, 

- a közbeszerzés esetében (JNOP 01/2014) a Közbeszerzési Bizottság nem állította össze az ajánlatok szakmai 
értékeléséről szóló jelentést, a felelős személy – az igazgató pedig nem hozta meg a legkedvezőbb ajánlattevő 
kiválasztásáról szóló határozatot, a szerződés odaítéléséről szóló határozatot, valamint a kiválasztott ajánlattevővel 
nem kötötte meg a szerződést, 

- a 2014. évi közbeszerzési tervnek megfelelően nem folytatták le az alábbi közbeszerzési eljárásokat: 
 benzin–közlekedésre szolgáló anyag, a szállítóeszközökhöz szükséges egyéb anyag, 
 adminisztratív felszerelés, 
 háztartási és vendéglátó-ipari felszerelés, 
- az ügyviteli könyvek elektronikus formában történő vezetése alkalmával nem olyan szoftvert alkalmaztak, amely 

biztosítja az összes elkönyvelt tranzakcióról szóló adatok megőrzését és lehetetlenné teszi az elkönyvelt ügyviteli 
változások törlését, 

- nem rendelkeztek bizonyítékkal, hogy a kishaszonjármű értékét a belgrádi PORSCHE INTER AUTO KFT.-nek 
3.433.625,99 dinár összegben kifizették, 

- törvényellenesen és rendeltetésnek nem megfelelően az alkalmazott helyett eszközöket fizettek ki a doktori 
tanulmányokra 170.950,00 dinár teljes összegben, a 2013. évi 01-7., 01-51., 01-52., 01-53. és 01-97., valamint a 2014. évi 
01-2. és 01-3. számú bejövő számlák alapján, a 2013. január 1-jétől 2014. június 17-éig terjedő időszakhoz kapcsolódóan, 
 
 6. Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 
Kollégium részéről történő rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. szeptember 8-áig 
terjedő időszakra vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az általános ügyirat, azaz a költségvetési számvitel megszervezéséről szóló szabályzat, az alkalmazottak 
keresettérítéseiről és egyéb jövedelmeiről szóló szabályzat és a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola munkájáról 
szóló szabályzat nincs összehangolva a hatályos törvénnyel, 

- a vagyon és a kötelezettségek leltáráról szóló szabályzat nem került meghozatalra, 
- az állóeszközök – ingóságok könyvviteli állása nem került összehangolásra a 2013. december 31-én elvégzett 

leltárral megállapított valós állással, 
- a Leltárbizottság nem végezte el a devizaszámlán található pénzeszközök leltárát a 2013. december 31-ei 

állással, és ezzel egyidejűleg a könyvviteli állás a 2013. december 31-ei valós állással nem került összehangolásra, 
- nem lett elvégezve a követelések és kötelezettségek könyvviteli állásának a 2013. december 31-én elvégzett 

leltárral megállapított valós állással való összehangolása, 
- a hivatalos útért járó napidíj költségtérítésének elszámolása és kifizetése alkalmával egy alkalmazottnak 

kisebb, éspedig 2.086,00 dinár összeg került elszámolásra és kifizetésre, egy másik alkalmazottnak pedig 1.043,00 
dinárral nagyobb összeg került kifizetésre, 

- egy alkalmazottnak 2013 áprilisára vonatkozóan holtmunka (0,4%) címén 324,37 dinárral kisebb bruttó összeg 
került elszámolásra és kifizetésre, 

- a lakás bérlőjének a szerződés szerinti bérleti díjért számla nem került kiállításra, a 2013. évben tizenkét 
hónapra, a 2014. évben pedig nyolc hónapra vonatkozóan, 

- a 2013. június 20-án kelt 356/13. számú számla/szállítólevél alapján beszerzett javak nem lettek elkönyvelve a 
készletek segédkönyvében, 

- nem lettek hozzárendelve leltári számok az 1000-385. számú számla alapján beszerzett állóeszközökhöz, és 
ezzel egyidejűleg a leltári számok nem kerültek nyilvántartásba vételre az állóeszközök segédkönyvében, a számvitelről és 
könyvvizsgálatról szóló törvény akkor hatályos 13. szakasza 3. bekezdésének megfelelően, 

- a 2013. évre vonatkozóan nem lett elszámolva és elkönyvelve az állóeszközök értékcsökkenése – az 
ingóságokra, melyek teljes beszerzési értéke 4.264.956,44 dinárt tesz ki, 

- a 2013. évben az ingóságokra 700.216,25 dinár összegben elszámolt értékcsökkenés nem a megfelelő 
kontóra lett elkönyvelve, azaz a 011229 – adminisztratív felszerelés értékkiigazítása kontó követelési oldalára, 

- téves kontóra lett elkönyvelve egy 23.200,00 dináros és egy 331.200,00 dináros összeg, 
- az ügyviteli könyvek elektronikus formában történő vezetése alkalmával nem olyan szoftvert alkalmaztak, amely 

biztosítja az összes elkönyvelt tranzakcióról szóló adatok megőrzését és lehetetlenné teszi az elkönyvelt ügyviteli 
változások törlését, 

- a 2.009.374,76 dinár teljes összegben megvalósított kiadások nagyobbak a tervezettnél (2014. évi pénzügyi 
terv), 
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- a 2014. január 1-jétől 2014. szeptember 8-áig terjedő időszakban 2.009.374,76 dinár teljes összegben 
törvényellenesen több eszköz került kifizetésre a tervezettnél, éspedig az alábbiak szerint: 

- egyéb nyomdai szolgáltatások fedezésére 3.600,00 dinár összegben, 
- a költségvetésből fizetendő, szülési szabadság idejére járó térítmény fedezésére 1.787.260,76 dinár összegben 

(ezen rendeltetésre nem terveztek eszközöket), 
- tanulói ösztöndíjak fedezésére 215.000,00 dinár összegben, 
- közbiztonsági felszerelés fedezésére 3.514,00 dinár összegben. 

 
 7. „Zenta 1903” Tenisz Klub 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a „Zenta 1903” Tenisz Klub részéről 
történő rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. október 13-áig terjedő időszakra 
vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- nem lett elkönyvelve az idegen ingatlanon végzett 3.566.476,60 dinár teljes összegű beruházás a bejövő 
számlák alapján – a számla/áruszámla száma: 19/2013; 20; teljesítési igazolás: SIT 2014/7; a végérvényes számla száma 
101/2014; 52/2014; 895/2014 és 14/2014: 

o a 2013. január 1-jétől 2014. március 7-éig terjedő időszakban a 029-es kontóra – idegen ingatlanon, gépi 
berendezéseken és felszerelésen végzett beruházások, 

o a 2014. március 8-ától 2014. október 13-áig terjedő időszakban a 027-es kontóra – idegen ingatlanon, gépi 
berendezéseken és felszerelésen végzett beruházások, 
- nem nyújtották be Zenta községnek – az említett ingatlan feletti használati jog birtokosának a bejövő számlák 

fénymásolatát – a számla/áruszámla száma: 19/2013; 20; teljesítési igazolás: SIT 2014/7; a végérvényes számla száma 
101/2014; 52/2014; 895/2014 és 14/2014 – melyek a Zentán, a Petőfi Sándor utca 54. szám alatti címen elhelyezkedő idegen 
ingatlanon elvégzett beruházáshoz kapcsolódnak, 3.566.476,60 dinár teljes összegben, azok könyvelése érdekében, 

- fogyóeszközként nem lett elkönyvelve: 
 8 darab beépített „TEMRO 3 HPI-T 400KW KA RNI” reflektor 119.756,93 dinár teljes összegben a 888TR-2013 (UR 

0024) számú számla-szállítólevél alapján, és 22.560,00 dinár teljes összegben a 42/2013 (UR 0032) számú számla-
szállítólevél alapján, 

 kaszálógépet 18.403,12 dinár összegben a 2008. június 18-án kelt FA-334-0/08. számú számla alapján, 
- nem lett elkönyvelve az idegen ingatlanon végzett beruházás a 027-es kontó – idegen ingatlanon, gépi 

berendezéseken és felszerelésen végzett beruházások – tartozási oldalán: 
- 89.644,80 dinár teljes összeg a 2014. április 25-én kelt 52/14. számú számla alapján (UR 0014), 
- 20.400,00 dinár teljes összeg a 2014. augusztus 27-én kelt 120/14. számú számla alapján (UR 0041), és 
- 7.000,00 dinár teljes összeg a 2014. szeptember 23-án kelt 061-1100751/14. számú számla-szállítólevél alapján 

(UR 0049). 
 
 8. „Zenta” Úszó Klub 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a „Zenta” Úszó Klub részéről történő 
rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. október 28-áig terjedő időszakra vonatkozóan 
elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az alkalmazottak keresetei, térítményei és egyéb juttatásai elszámolását és kifizetését szabályozó általános 
ügyirat nem került meghozatalra, a munkatörvény 104. szakasza 1. bekezdésének megfelelően, 

- nem lett elkönyvelve: 
- 26.150,00 dinár összeg a 2014. július 24-én kelt 141. számú számla alapján, éspedig a 431034 – belföldi szállítók 

- SPORT-TROFEJ SZABADKA – kontó tartozási oldalán és a 152000 – adott készletelőlegek Sport Trofej Szabadka – 
kontó követelési oldalán, 

- 5.000,17 dinár összeg a 2014. szeptember 5-én kelt 6563-030-2. számú számla alapján, éspedig a 431012 – 
belföldi szállítók – KNEZ PETROL Kft. Zimony – kontó tartozási oldalán és az 152000 – eurodízelre adott előlegek – KNEZ 
PETROL Kft. Zimony – kontó követelési oldalán. 
 9. „Herkules” Birkózóklub 

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a „Herkules” Birkózóklub részéről történő 
rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. november 7-éig terjedő időszakra 
vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az iktatóba nem lett bevezetve a „Herkules” Birkózóklub alapszabálya és a számvitelről és a számviteli 
politikáról szóló, azon mikro és egyéb jogi személyekre vonatkozó szabályzat, akik nem alkalmazzák az NPBS-t és az 
NPBS-t a kis és középvállalatokra. 
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 10. Zentai Önálló Vállalkozók Általános Egyesülete 
Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a Zentai Önálló Vállalkozók Általános 

Egyesülete részéről történő rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. november 21-éig 
terjedő időszakra vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- az egyesületnek a leltár elvégzésének módjáról és határidőiről, valamint a könyvviteli állásnak a való 
állással való összehangolásáról szóló szabályzata, illetve a munkáról szóló szabályzata nincs összhangban a 
hatályos törvényekkel, 

- nem lett meghozva a számvitel megszervezését szabályozó általános ügyirat, 
- sem általános ügyiratban, sem pedig az alkalmazottakkal megkötött munkaszerződésekben nem lett 

meghatározva az alkalmazottak saját járművének hivatalos úton való használatáért járó költségtérítés elszámolásának 
és kifizetésének módja, 

- a 2013 augusztusára vonatkozó ingázási költségtérítés elszámolása és kifizetése alkalmával egy 
alkalmazottnak jogalap nélkül 440,00 dinárral nagyobb összeg került elszámolásra és kifizetésre. 
 

11. Zentai Gimnázium 
Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények alkalmazásának és a Zentai Gimnázium részéről történő 

rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználatnak a 2013. január 1-jétől 2014. december 1-jéig terjedő időszakra 
vonatkozóan elvégzett ellenőrzésével megállapítást nyert, hogy: 

- a költségvetési számvitelről és a számviteli politikáról, a belső ellenőrzésről és a belső könyvvizsgálatról 
szóló szabályzat nincs összehangolva az SZK Hivatalos Lapjának 12/2006. számában közzétett, a költségvetési 
számvitelről szóló kormányrendelettel, 

- a vagyon és a kötelezettségek leltáráról szóló szabályzat nem került meghozatalra, a költségvetési 
számvitelről szóló kormányrendelet 18. szakaszának 6. bekezdésével és a leltár elvégzésének módjáról és határidőiről, 
valamint a könyvviteli állásnak a való állással való összehangolásáról szóló szabályzattal összhangban, 

- nincsenek hozzárendelve a leltári számok az összes állóeszközhöz és fogyóeszközhöz a beszerzés kronológiája 
szerint, és ezzel egyidejűleg a hozzárendelt leltári számok nem kerültek nyilvántartásba vételre az állóeszközök és 
fogyóeszközök könyvében (PK-2), 

- az alkalmazottaknak elszámolt és kifizetett jubileumi jutalmakra 2013. november 12-én és 2014. november 14-
én a felelős személy nem hozott határozatokat, az általános és középiskolák, valamint kollégiumok alkalmazottai külön 
kollektív szerződése 30. szakasza 1. és 2. bekezdésének megfelelően, és ezáltal a határozatok nem lettek elhelyezve az 
alkalmazottak személyes dossziéjában, 

- a 2013. június 12-én, 13-án és 14-én, valamint 2014. augusztus 26-án, Újvidéken megejtett hivatalos útra 
vonatkozóan az alkalmazottak nem nyújtották be az elvégzett hivatalos feladatokról szóló írásos jelentéseket, 

- a 2013. évi kiadott kimenő számlák az 1-estől a 22-es sorszámig, valamint a 2014. január 1-jétől 2014. december 
1-jéig terjedő időszakban az 1-estől a 22-es sorszámig a kimenő számlák segédkönyvében nem kerültek nyilvántartásba 
vételre, 

- a 2013. évben nem számolták el a lakóépületek és lakások értékcsökkenését, melyek beszerzési értéke 
összesen 1.101.572,19 dinárt tesz ki, és így a 2013. ében a lakóépületek és lakások értékcsökkenése sem lett 
elkönyvelve, 

- a 2013. évre vonatkozóan törvényellenesen elszámolták a felszerelés értékcsökkenését 12.500,00 dinár 
összegben és 62.255,51 dinár összegben, továbbá az említett összegeket jogalap nélkül elkönyvelték az ügyviteli 
könyvekben, 

- téves kontóra könyvelték el a nyitott 2915 konténerek beszerzési értékét 28.361,00 dinár összegben, és a zárt 
konténereket 40.034,00 dinár összegben. 
 
 III) Foganatosított intézkedések 
 
 a) Meghozott határozatok 

 A jegyzőkönyvekkel megállapított törvénytelenségek és szabálytalanságok elhárítása céljából a költségvetési 
rendszerről szóló törvény 87. szakasza 1. bekezdésének megfelelően meghozatalra került: 

 2 (két) határozat: 
o 2014. február 14-én a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalatra vonatkozóan, a 2013. december 

20-án összeállított jegyzőkönyv és a 2014. január 9-én kelt jegyzőkönyv-kiegészítés alapján, 
 
 

702



 
o 2014. március 14-én a zentai Üzleti Inkubátor Kft-re vonatkozóan, a 2014. február 11-én összeállított 

jegyzőkönyv és a 2014. március 3-án kelt jegyzőkönyv-kiegészítés alapján, 
 7 (hét) határozat, éspedig: 

o 2014. május 9-én Zenta község Sportszövetségére vonatkozóan, 
o 2014. június 20-án a „Zenta” Asztalitenisz Klubra vonatkozóan, 
o 2014. július 4-én a “Zenta” Birkózóklubra vonatkozóan, 
o 2014. augusztus 12-én a “Zenta” Teke Klubra vonatkozóan, 
o 2014. szeptember 16-án a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumra és Kollégiumra vonatkozóan, 
o 2014. november 28-án a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolára vonatkozóan, 
o 2014. december 9-én a „Zenta 1903” Tenisz Klubra vonatkozóan. 

 
A jelentéstételi időszakban az említett határozatokkal a megállapított szabálytalanságok elhárítását célzó 197 intézkedés 
került elrendelésre, éspedig: 
 

1) hogy az összes állóeszközhöz és fogyóeszközhöz rendeljék hozzá a leltári számokat és a hozzárendelt leltári 
számokat vegyék nyilvántartásba az állóeszközök és fogyóeszközök könyvében (PK-2): 
 Zenta község Sportszövetsége 
 Пословни инкубатор доо - Üzleti Inkubátor Kft., Сента-Zenta 
 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta 

 
2) hogy vezessék a segédkönyveket: 

 Zenta község Sportszövetsége 
 „Zenta” Asztalitenisz Klub 
 Zenta” Teke Klub 
 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta 
 „Zenta 1903” Tenisz Klub 

 
3) hogy végezzék el a vagyon és a kötelezettségek leltárát: 

 Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta 
 Zenta község Sportszövetsége 
 „Zenta” Asztalitenisz Klub 
 “Zenta” Birkózóklub 
 „Zenta” Teke Klub 
 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta 
 „Zenta 1903” Tenisz Klub 

 
4) eszközök visszaszerzése 
a) a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalatnak, azzal a meghagyással: 

- hogy 14 alkalmazottól kérje a 2012 novemberére és 2013 júliusára vonatkozóan nagyobb összegben kifizetett 
ingázási költségtérítésnek az ellenőrzött jogi személy számlájára történő visszaszármaztatását, az alábbi 
összegekben: 

1 alkalmazott 1.200,00

2 alkalmazott 420,00

3 alkalmazott 1.290,00

4 alkalmazott 1.290,00

5 alkalmazott 1.050,00

6 alkalmazott 960,00

7 alkalmazott 1.230,00

8 alkalmazott 1.140,00

9 alkalmazott 240,00
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10 alkalmazott 1.200,00

11 alkalmazott 1.290,00

12 alkalmazott 1.170,00

13 alkalmazott 1.140,00

14 alkalmazott 1.290,00

                ÖSSZESEN: 14.910,00

- hogy kérje a március 8-ai ajándék címén törvényellenesen kifizetett eszközök visszaszármaztatását az: 
- alkalmazottól 3.000,00 dinár összegben, és 
- az alkalmazottól 3.000,00 dinár összegben, az ellenőrzött jogi személy számlájára, 

- hogy az alkalmazottól kérje a hivatalos út törvényellenesen kifizetett szállítási költségtérítésének az ellenőrzött 
jogi személy számlájára történő visszaszármaztatását, 830,00 dinár összegben, 

- hogy az EURO PETROL KFT.-től kérje a nagyobb összegben kifizetett eszközök visszaszármaztatását, 
116.325,25 dinár összegben, a 2013. június 4-e és 2013. október 31-e közötti időszakban leszállított eurodízel 
üzemanyagért. 

 
b) a zentai Üzleti Inkubátor Kft.-nek: 

- hogy az alkalmazottól kérje a járműbérlet címén törvényellenesen kifizetett 30.000,00 dinár összeg 
visszaszármaztatását a 840-373743-25 vagy a 160-931882-67 számú számlára, 

- hogy az Adóhivataltól kérje a 2012. december 5-én nagyobb összegben befizetett jövedelemadó 
visszaszármaztatását, 5.714,40 dinár összegben, amikor is az alkalmazottnak jogalap nélkül kifizetésre került a 
járműbérlet, 30.000,00 dinár összegben,  

- hogy az alkalmazottól kérje a törvényellenesen kifizetett eszközök visszaszármaztatását, 2.000,10 dinár 
összegben, a 840-373743-25 vagy a 160-931882-67 számú számlára. 

 
c) Zenta község Sportszövetségének, azzal a meghagyással: 

- hogy az alkalmazottól kérje a törvényellenesen napidíj címén kifizetett hivatalos út költségtérítésének 
visszaszármaztatását, 80,00 dinár összegben, 

- hogy a személytől kérje a jogalap nélkül kifizetett, kiegészítő munkáért járó térítmény visszaszármaztatását, 
2.826,20 dinár összegben, 

- hogy az Adóhivataltól kérje a 2013. július 1-jétől 2013. július 30-áig terjedő időszakra vonatkozóan nagyobb 
összegben befizetett jövedelemadó visszaszármaztatását 698,00 dinár összegben, és a nagyobb összegben 
befizetett beteg- és rokkantbiztosítási járulék visszaszármaztatását 838,00 dinár összegben. 

 
d) a „Zenta” Asztalitenisz Klubnak, azzal a meghagyással: 

- hogy az alkalmazottól kérje a Csóka-Zenta-Csóka reláción való ingázásért jogalap nélkül kifizetett térítés 
visszaszármaztatását, 17.204,00 dinár összegben, 

- hogy az Adóhivataltól kérje a nagyobb összegben befizetett jövedelemadó visszaszármaztatását, 1.926,00 
dinár összegben. 

 
e) a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak és Kollégiumnak, azzal a meghagyással: 

- hogy három alkalmazottól kérje a 2013 áprilisára nagyobb összegben kifizetet kereset visszaszármaztatását, 
49.198,51 dinár teljes összegben, 

- hogy 8 alkalmazottól kérje a 2014 januárjára, februárjára, márciusára, áprilisára és májusára nagyobb összegben 
kifizetet keresetek visszaszármaztatását, 322.755,00 dinár teljes összegben, 

- hogy az alkalmazottól kérje 170.950,00 dinár teljes összeg visszaszármaztatását, melyet az alkalmazott helyett 
törvényellenesen és rendeltetésnek nem megfelelően kifizetett a doktori tanulmányokra. 

f) a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskolának, azzal a meghagyással: 
- hogy az alkalmazottól kérje a nagyobb összegben kifizetett hivatalos útért járó napidíj költségtérítésének 

visszaszármaztatását, 1.043,00 dinár összegben, a Kincstári Igazgatóság Szabadkai Fiókintézeténél nyitott 840-
711660-21 számú számlára. 

g) A Zentai Önálló Vállalkozók Általános Egyesületének, azzal a meghagyással: 
- hogy az alkalmazottól kérje a 2013 augusztusára nagyobb összegben kifizetett ingázási költségtérítés 

visszaszármaztatását, 440,00 dinár összegben. 704



5) hogy végezzék el a kifizetést: 
a) a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat az alkalmazottnak, 2012 novemberére és 2013 júliusára 

vonatkozóan: 
o hozzon határozatot a 12 órás megvalósított túlóra kifizetéséről, és 
o végezze el a 100%-os és 126%-os kereset közötti különbség elszámolását és kifizetését a 12 órás 

megvalósított túlórára vonatkozóan. 
 

b) Zenta község Sportszövetsége hat alkalmazott esetében végezze el a kereset fennmaradt részének kifizetését, 
éspedig: 

- 2013 novemberére vonatkozóan, 15.929,03 dinár teljes nettó összegben, továbbá ezen összegre fizesse be 
az elszámolt adókat és járulékokat, 

- 2014 januárjára vonatkozóan, 17.046,05 dinár teljes nettó összegben, továbbá ezen összegre fizesse be az 
elszámolt adókat és járulékokat. 

 
c) a „Zenta” Asztalitenisz Klub fizesse ki az alkalmazottnak a kereset fennmaradt részét: 

- 2014 márciusára vonatkozóan, 15.929,03 dinár teljes nettó összegben, továbbá ezen összegre fizesse be az 
elszámolt adókat és járulékokat. 

 
d) a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola fizesse ki: 

- az alkalmazottnak a hivatalos útért járó napidíj költségtérítésének különbségét, 2.086,00 dinár összegben, 
- az alkalmazottnak 2013 áprilisára bruttó 324,37 dinár összegben a kereset ki nem fizetett részét, a 

munkahelyen eltöltött idő alapján (0,4%). 
 

6) hogy végezzék el az adó befizetését 
 a “Zenta” Birkózóklub a 840-4848-37 számú számlára végezze el a polgárok egyéb jövedelme utáni adó 

befizetését, 878,40 dinár összegben, 
 a „Zenta” Teke Klub a 840-4848-37 számú számlára végezze el a polgárok egyéb jövedelme utáni adó 

befizetését, 2.766,60 dinár összegben. 
 
7) hogy a 2013. évre végezzék el az értékcsökkenés elszámolását 
 Пословни инкубатор доо - Üzleti Inkubátor Kft. Сента-Zenta 
 „Zenta” Asztalitenisz Klub 
 “Zenta” Birkózóklub 
 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta 

 
8) hogy végezzék el a könyvelést vagy eszközöljenek javítást a könyvelésben 
 Пословни инкубатор доо - Üzleti Inkubátor Kft. Сента-Zenta 
 „Zenta” Asztalitenisz Klub 
 “Zenta” Birkózóklub 
 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta 
 „Zenta 1903” Tenisz Klub 

 
9) hogy végezzék el az idegen vagyonba való beruházás leltárát 
 Пословни инкубатор доо - Üzleti Inkubátor Kft. Сента-Zenta 
 „Zenta 1903” Tenisz Klub 

 
10) egyéb intézkedések a törvényi és a kísérő előírások alkalmazásának biztosítása céljából kerültek meghozatalra: 
 Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta 
 Пословни инкубатор доо - Üzleti Inkubátor Kft. Сента-Zenta 
 Zenta község Sportszövetsége 
 „Zenta” Asztalitenisz Klub 
 “Zenta” Birkózóklub 
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 „Zenta” Teke Klub 
 Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 
 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola Zenta 
 „Zenta 1903” Tenisz Klub 

 
b) A határozatra benyújtott fellebbezés szerinti eljárás 
 
A Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban és Kollégiumban végzett költségvetés-felügyelőségi eljárás folyamán 

2014. szeptember 20-án a felelős személy – az igazgató fellebbezést nyújtott be a Zenta község Költségvetés-felügyelőségi 
Szolgálatának költségvetési felügyelője által 2014. szeptember 16-án meghozott 47-5-7/2014. számú határozat ellen. 

Az említett fellebbezés döntéshozatalra 2014. október 3-án továbbításra került a másodfokú szervhez, azaz Zenta 
község Községi Tanácsához. 

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium igazgatója 2014. november 24-én visszavonta a Zenta község 
Költségvetés-felügyelőségi Szolgálata által meghozott 47-5-7/2014. számú határozat ellen benyújtott fellebbezést. 
 
 
 

IV. A határozatok végrehajtásának ellenőrzése 
 
A határozattal javasolt intézkedések végrehajtásának ellenőrzését követően az alábbi ellenőrzött költségvetési 

eszközhasználók esetében HIVATALOS FELJEGYZÉSEK kerültek összeállításra: 
  

Hivatalos feljegyzés Sor-
szám 

Az ellenőrzött közvetett költségvetési 
eszközhasználók és a költségvetési 

eszközhasználók megnevezése Szám Dátum 

A határozat szerint járt 
el 

1 
Kommunális-lakásgazdálkodási 
Közvállalat Zenta 47-8-5/2013 2014.03.24. igen / 

47-8-5/2013 2014.05.30 / részben 
2 

Пословни инкубатор доо - Üzleti 
Inkubátor Kft., Сента-Zenta 47-10-6/2013 2015.01.23. Igen / 

3 Zenta község Sportszövetsége 47-1-5/2014 2014.07.03. Igen / 

4 „Zenta” Asztalitenisz Klub 47-2-4/2014 2014.09.08. / részben 

5 “Zenta” Birkózóklub 47-3-4/2014 2014.12.04. / részben 

6 Zenta” Teke Klub 47-4-4/2014 2014.11.04. igen / 

7 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és 
Kollégium 

47-5-8/2014 2015.01.23. / részben 

 
V. Az ellenőrzésekkel megállapított leggyakoribb szabálytalanságok 
 
A jelentéstételi időszakban elvégzett ellenőrzések alkalmával leggyakrabban az alábbi törvények és törvénynél 

alacsonyabb rangú előírások megsértésére vonatkozó szabálytalanságok kerültek megállapításra: 
 
a) A költségvetési rendszerről szóló törvény 
 

- a meghatározott rendeletetésű kötelezettségeknek a költségvetéssel vagy a pénzügyi tervvel jóváhagyott 
összegnél nagyobb összegben történő végrehajtása, valamint a hatályos előírásokkal ellentétesen létrejött kötelezettségek 
végrehajtása (a 103. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja), 

- már érvénytelen szerződések (a szerződés határideje lejárt) szerinti kötelezettségek végrehajtása, a szerződés 
nem a közbeszerzéseket szabályozó előírások rendelkezéseivel összhangban köttetett (57. szakasz). 
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b) A költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet 
- az ügyviteli könyveket nem vezetik naprakészen és szabályosan (a 9. szakasz 2. bekezdése), 
- az ügyviteli könyvek elektronikus formában történő vezetése alkalmával a többség nem olyan szoftvert alkalmaz, amely 

biztosítja az összes elkönyvelt tranzakcióról szóló adatok megőrzését és lehetetlenné teszi az elkönyvelt ügyviteli 
változások törlését (a 9. szakasz 4. bekezdése), 

- nem vezetik a segédkönyveket, vagy a segédkönyveket nem vezetik naprakészen és szabályosan (a 14. szakasz 1. 
bekezdésének 1., 2., 3. és 4. pontja), 

- belső általános ügyirattal nincs szabályozva a számviteli rendszer megszervezése (a 16. szakasz 9. bekezdése), 
- a számviteli okiratok nincsenek biztosítva és elkönyvelve a kormányrendelet 16. szakaszának értelmében, 
- nem lett elvégezve a vagyon és a kötelezettségek könyvviteli állásának a valós állással való összehangolása, melyet a 

folyó év december 31-ei leltárral kell szabályozni (a 18. szakasz 2. bekezdése).  
 

c) A leltár elvégzésének módjáról és határidőiről, valamint a könyvviteli állásnak a való állással való 
összehangolásáról szól szabályzat 

- az elvégzett leltárról szóló jelentés nincs összeállítva, vagy nem tartalmazza az összes adatot, a könyvelés 
módját, a megjegyzéseket és a magyarázatokat (a 13. szakasz 1. bekezdése), 

- a Leltárbizottság nem nyújtotta be a jelentést az éves pénzügyi jelentés összeállításának napja előtt legkésőbb 
30 nappal a jogi személy illetékes szervének (a 13. szakasz 2. bekezdése). 

 
d) A közbeszerzésekről szóló törvény 

- a megrendelő lefolytatta a közbeszerzési eljárást, annak ellenére, hogy előzetesen nem voltak kitöltve a 
szükséges feltételek (a beszerzés nem volt előlátva a közbeszerzési tervvel és nincs bizonyíték arra, hogy pénzeszközök 
lettek biztosítva a megrendelő költségvetésében vagy pénzügyi tervében) – a közbeszerzésekről szóló törvény 52. 
szakasza, 

- előzetesen lefolytatott eljárás nélkül lefolytatták a közbeszerzést (a közbeszerzésekről szóló törvény 31. 
szakasza). 

 
 e) A keresetekről szóló előírások 

- a munkáltató az alkalmazottakkal a munkaszerződéseket a munkatörvény 33. szakaszában említett egyes 
pontokkal ellentétesen kötötte meg, 

- saját bevételeikből jogalap nélkül stimuláció kifizetését végezték az alkalmazottaknak (a költségvetési rendszerről 
szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 47. szakaszának 1. bekezdésével ellentétesen), 

- az egyes teendők összetettségi együtthatóinak meghatározása ellentétben áll a hatályos előírásokkal, illetve a 
Kormány megfelelő ügyirataival. 
 
 VI. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

Az elvégzett ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyvek mellett jegyzőkönyv-kiegészítések is összeállításra kerültek: 
 a „Zenta” Asztalitenisz Klub, 
 a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola,és 
 a „Zenta 1903” Tenisz Klub esetében. 

A közigazgatási eljárás keretében a jegyzőkönyvekkel megállapított tényállásra az ellenőrzött alanyok által tett 
megjegyzések is megvitatásra kerültek, mely esetekben a benyújtott megjegyzésekre vonatkozóan tájékoztatások kerültek 
összeállításra és átadásra. 

A költségvetési felügyelőség hatáskörének keretein belül információcsere és további felvilágosítások által más 
szervekkel is együttműködött, és rámutatott az ügyvitel folyamán kialakult problémák megoldásának módjára. 

A jelentéstételi időszakban a szervek és szervezetek írásos beadványokat utaltak ezen Szolgálathoz, és minden 
beadványra az előírt határidőn belül válaszoltunk. 

A 2014. évben 8 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNYT nyújtottunk az alábbi jogi személyeknek: 
1. A Zentai Gimnáziumnak 2014. január 13-án, 
2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének 2014. január 18-án (szóbeli kérelem alapján), 
3. A Zentai Gimnáziumnak 2014. március 14-én, szám: 9/2014., 
4. A Zentai Gimnáziumnak 2014. június 9-én, szám: 20/2014., 
5. A Zentai Gimnáziumnak 2014. június 24-én, 
6. Zenta község Sportszövetségének 2014. november 21-én, 
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7. A zentai ELGAS Közvállalatnak 2014. december 26-án, szám: 40/2014., 
8. Az Egészségügyi Középiskolának 2014. december 31-én. 
A Szolgálat alkalmazottai naponta követik és megismerkednek a munkájuk során alkalmazott előírások módosításaival. 
 

VII. Nehézségek a költségvetési felügyelőség feladatainak végrehajtása folyamán 
 

Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálatának a fentiekben említett tevékenységei 1 (egy) felügyelővel 
kerültek megvalósításra, aki egyúttal Zenta község Költségvetés-felügyelőségi Szolgálatának vezetője is, valamint a felügyelő 
1 (egy) munkatársával és szakmai-adminisztratív titkárával. 

Figyelembe véve, hogy a költségvetési felügyelőség az anyagi-pénzügyi üzletvitel területét érintő törvények 
alkalmazása és a rendeltetésszerű és törvényes eszközhasználat felett gyakorol felügyeletet, a jelentéstételi időszakban több 
alkalommal is jogi jellegű problémák jelentkeztek, melyek nehezebben és hosszabb idő alatt kerültek megoldásra, mivel a 
Szolgálatban nincs jogász alkalmazva. 
 

VIII. Az eredmény értékelése 
 
A 2011., 2012. és 2013. évben ellenőrzött közvetlen és közvetett költségvetési eszközhasználóknál és költségvetési 

eszközhasználóknál elvégzett költségvetési ellenőrzések alkalmával megállapított szabálytalanságok számának és 
lényegének a 2014. évben elvégzett ellenőrzések alkalmával megállapított szabálytalanságokkal való összehasonlítását 
követően megállapítjuk, hogy a szabálytalanságok száma és lényege kis mértékben csökkent. 

 
 
 

Lengyel Ilona okl. közgazdász s.k., 
Zenta község Költségvetés-

felügyelőségi Szolgálatának vezetője 
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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, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. május 05-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2014. ÉVI ÉVES 

MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

I. 

A képviselő-testület elfogadja a Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi 
Törzskarának 2014. évi éves munkajelentését. 

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 217-5/2015-I 
Kelt: 2015. május 05.  
Z e n t a  

               Širková Anikó s. k. 
Zenta Község Képviselő-testület 

elnök asszonya 
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J E L E N T É S 
A ZENTA KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK 2014. ÉVI 

MUNKÁJÁRÓL 
 

1. BEVEZETŐ 
 
A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarát (a továbbiakban: törzskar) az alábbi tagok 
képezik: 

1. Ceglédi Rudolf – a törzskar parancsnoka, 
2. Borbély Ferenc – a törzskar parancsnokhelyettese, 
3. Keceli Mészáros Éva – a törzskar vezetője. 

A törzskar megbízott tagjai a következők: 
4. Pásztor Mária – a Zentai Községi Közigazgatási Hivatallal való koordinálással megbízott tag, 
5. Nagy Zoltán – a riasztással és a technikai-technológiai balesetektől való védelemmel megbízott 

tag, 
6. mag. Radonjić Dragana – járványvédelemmel megbízott tag, 
7. Varga Viktor – a növények fennmaradása és védelme szempontjából jelentős javak 

megőrzésével megbízott tag, 
8. Tóth Eleonóra – a romok eltávolításával és az romoktól való védelemmel, illetve a romok alóli 

mentéssel megbízott tag, 
9. Kopasz Attila – a közlekedési balesetektől, a hóátfúvásoktól és a jegesedéstől való védelemmel 

megbízott tag, 
10. Földi Márta – a szükséges közérdekű szolgálatok sürgős létrehozásával megbízott tag, 
11. Lekanić Ilija – az SZK Honvédelmi Minisztériumával való koordinálással megbízott tag, 
12. Todorović Dragan – a Belügyminisztériummal való koordinálással megbízott tag, 
13. Rudics Sándor – a robbanásoktól és a fel nem robbant lőszerektől való védelemmel és mentéssel 

megbízott tag, 
14. Fodor Veronika – az evakuálással megbízott tag, 
15. Kecskés Dezső – a veszélyeztetettek és sérültek gondozásával megbízott tag, 
16. Dr. Vasas Mihály – a radiológiai, vegyi és biológiai védelemmel megbízott tag, 
17. Knežević Dušan – az árvízvédelemmel, valamint a felszíni és felszín alatti balesetektől való 

védelemmel megbízott tag, 
18. Dr. Surján Gusztáv – az elsősegélynyújtással megbízott tag, 
19. Bodó József – a terület asszanálásával megbízott tag, 
20. Biacsi Zoltán – az állatok védelmével és mentésével megbízott tag. 

 
2. A TÖRZSKAR ÉVES MUNKATERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSA 
A törzskar a 2013. december 2-án tartott ülésén meghozta a 2014. évi munkatervjavaslatát. A 
munkatervjavaslattal megállapításra került a rendes ülések napirendjére kerülő témák elvi áttekintése, 
továbbá egyéb tevékenységek is, határidőkkel és a tevékenységek végrehajtóival. 
A tervezett feladatok megvalósítása során a törzskar együttműködött a Nagykikindai Rendkívüli 
Helyzetekkel Foglalkozó Osztállyal, a helyi közösségek tanácsaival, a jogi személyek és egyéb 
szervezetek vezetőivel, valamint Zenta község helyi önkormányzatának szerveivel. 
 
A tervezett 15 feladathoz viszonyítva az alábbiak kerültek megvalósításra: 
 
1. A törzskar 2013. évi éves jelentésének megvitatása és elfogadása. A Zentai KKT végzése. 
 
2. A törzskar javaslatainak, végzéseinek és utasításainak kézbesítése a Zenta községbeli alanyoknak. 
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3. Zenta község területén az elemi és más csapásoktól való fenyegetettség felmérésének kidolgozása (a 
továbbiakban: fenyegetettség felmérése). A rendkívüli helyzetekben a védelmi és mentési tervek és a 
kockázatértékelés kidolgozásáról szóló elfogadott módszertani útmutatóval összhangban meghozatalra 
került a Zenta község elemi és más csapásoktól való fenyegetettsége felmérését kidolgozó szakértői 
csoport megalakításáról szóló rendelet (Zenta község Községi Tanácsa), és kidolgozásra került a 
fenyegetettség felmérése a község területére vonatkozóan. Megküldtük a fenyegetettség felmérését 
végző munkacsoportok felkészített jogi személyekben és más szervezetekben való megalakítása, 
valamint az említett jogi személyekben és más szervezetekben a fenyegetettség felmérésének 
kidolgozása iránti átiratokat – kérelmeket. A felkészített jogi személyek és egyéb szervezetek 
megalakították a fenyegetettség felmérésének kidolgozásával megbízott munkacsoportokat. A 
fenyegetettség felmérésének kidolgozása következik Zenta község területén. 
 
4. Az általános rendeletetésű polgári védelmi egységek megalakítása. 
A helyi közösségeknek megküldtük az általános rendeletetésű polgári védelmi egységek önkéntes 
alapon történő megalakításának megszervezése iránti átiratokat, ami nem hozott eredményt, mivel senki 
sem jelentkezett. 
 
5. A községi törzskar tagjainak képzése. 
A 2014. év folyamán sor került a községi törzskar tagjai képzésének megszervezésre. 
Keceli Mészáros Éva a 2014. február 24-étől március 7-éig tartó időszakban, a zimonyi Rendkívüli 
Helyzetek Nemzeti Tréning Központjában részt vett az „alapvető szakkurzus a felügyelőknek a polgári 
védelem és a kockázatkezelés területén” témájú szemináriumon. 
Borbély Ferenc 2014. október 31-én Szabadkán részt vett „a rendkívüli helyzetek parancsnokainak 
képzése” elnevezésű szemináriumon. 
 
6. Együttműködés a Rendkívüli Helyzetek Körzeti Törzskarával, valamint a szomszédos községek 
törzskaraival. 
A körzeti törzskarral való rendszeres együttműködés a másodrangú vizeken végzett munkálatokról szóló 
havi jelentések, egyéb kérelmezett átiratok, valamint árvizekkel, földcsuszamlásokkal, tüzekkel és a 
2014/2015. évi téli készenléti állapottal kapcsolatos jelentések megküldéséből áll. 
A Rendkívüli Helyzetek Körzeti Törzskarának az alábbi dokumentumok kerültek megküldésre: 

- Zenta község árvízvédelmi terve; 
- A különleges védelmi és mentési feladatokat ellátó szakértői operatív csoportokról szóló adatok; 
- Azon szervek és szervezetek áttekintése címekkel és felelős személyekkel, akik a rendkívüli 

helyzetek esetén történő védelemre és mentésre lettek meghatározva, valamint a rendelkezésükre 
álló anyagi eszközök áttekintése, melyeket védelemre és mentésre használhatnak; 

- A tömegtájékoztatási szolgálatokkal való együttműködéssel kapcsolatos jelentés; 
- A talajeróziótól és a hirtelen árhullámoktól való fenyegetettség felmérése Zenta község területén; 
- Az SZK nemzeti felbecslésének kidolgozására szolgáló kitöltött kérdőívek; 
- Jelentés a téli szolgálat készenléti állapotáról a 2014/2015. évi télre vonatkozóan; 
- A másodrangú vizeken és nyitott csatornákon végzett munkálatokról szóló negyedéves 

jelentések; 
- A Szerb Köztársaság területének részein a májusi árvizekkel kapcsolatban végzett 

tevékenységekről szóló jelentés; 
- Válasz a Zenta község területén a polgári védelmi tervről és a riasztásra szolgáló eszközökről 

szóló kérdőívre, valamint adatok a jégvédelmi állomásokról;   
- A község területére vonatkozó 2014. évi operatív árvíz- és belvízvédelmi terv, valamint a 

vízfolyások jégvédelmi terve. 
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Közös ülések a Rendkívüli Helyzetek Körzeti Törzskarával, valamint a szomszédos községek 
törzskaraival az alábbi időpontokban kerültek megtartásra: 
 
A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara meghatározott dokumentációt megküldött a 
Belügyminisztériumnak, a Rendkívüli Helyzetek Belgrádi Főosztályának, a rendkívüli 
helyzetekkel megbízott tárca nélküli miniszter kabinetirodájának és a Kockázatkezelési 
Igazgatóságnak: 
 
- Válasz a Zenta község területén a polgári védelmi tervről és a riasztásra szolgáló eszközökről szóló 

kérdőívre, valamint adatok a jégvédelmi állomásokról; 
- A Szerb Köztársaság területének részein a májusi árvizekkel kapcsolatban végzett tevékenységekről 

szóló jelentés; 
- A község területére vonatkozó 2014. évi operatív árvíz- és belvízvédelmi terv, valamint a 

vízfolyások jégvédelmi terve; 
- Jelentés az aratási munkálatok és a kalászos növények tűz elleni védelme kivitelezésének előkészítő 

tevékenységeiről Zenta község területén, a 2014. évben; 
- Zenta község árvízvédelmi terve, ennek keretében pedig a megelőző és operatív intézkedések, 

melyek alkalmazását a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának az árvízvédelemmel, valamint a 
felszíni és felszín alatti balesetektől való védelemmel megbízott tagja ellenőrzi; 

- Az árvízvédelemre való felkészülés foganatosított tevékenységeiről szóló jelentés; 
- A Zenta község területén a szabadban jelentkező erdőtüzektől való védelem megelőző és operatív 

intézkedései alkalmazásának szervezettségi állapotáról szóló jelentés; 
- Adatküldés a szárazföldi hadsereg 1. dandárja parancsnokának; 
- Szükséges adatok megküldése a Nemzetközi Biztonsági Intézetnek, az elemi csapásoktól és más 

katasztrófáktól való fenyegetettség felmérésének kidolgozása érdekében. 
 
 
 
3. EGYÉB FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 
 
1. Az elemi csapásoktól való fenyegetettség folyamatos figyelemmel kísérése és felmérése Zenta 

község területén; 
2. Egyéb ügyiratok kidolgozása és meghozatala a védelem és mentés területén; 
3. A biztosokról és helyetteseikről szóló adatok beszerzése; 
4. A felelős személyek, a felkészített jogi személyek és más szervezetek kapcsolattartó személyei, a 

szakértői operatív csoportok, valamint a Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara tagjai adatainak 
naprakésszé tétele vis maior esetén; 

5. A nyilvános riasztásra szolgáló eszközök állapotának elemzése Zenta község területén; 
6. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának megalakításáról szóló rendelet módosításáról és 

kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat; 
7. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2015. évi munkatervjavaslata; 
8. A Zenta község területén a felkészített jogi személyek és más szervezetek védelemben és mentésben 

való meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet. „Tisza 
Mentőcsapat – Zenta”, Zenta, Táncsics Mihály utca 18., víz alatti és felszíni mentés; 

9. Zenta község árvízvédelmi terve és a rendkívüli helyzetekre vonatkozó védelmi és mentési terve 
adatainak naprakésszé tétele; 

10. A Zenta község területén a polgári védelmi biztosok és helyetteseik kinevezéséről szóló rendelet 
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet. 
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4. A TÖRZSKAR ÜLÉSEI 
 
 
A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának első ülése 2014. február 28-án 11.30 órai kezdettel, a 
Városháza Zöld termében, az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara előző ülésén felvett jegyzőkönyv 

elfogadása 
2. A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 2013. évi munkajelentése javaslatának elfogadása 
3. A 2014. január 30-a és február 5-e közötti időszakban végzett hóeltakarítási munkálatokról szóló 

jelentés elfogadása 
4. A DTD árvízvédelmi felkészültségi állapotáról szóló jelentés elfogadása és megismerkedés a nyitott 

csatornahálózat karbantartásának tervével Zenta község területén 
5. Különféle 

 
 

A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának első rendkívüli ülése 2014. május 15-én 14.00 órai 
kezdettel, Zenta község polgármesterének irodájában az alábbi elfogadott napirenddel került 
megtartásra: 
 
1. A helyszíni szituáció megvitatása a Zenta község területén történt heves esőzések okozta rendkívüli 

események tekintetében 
2. Különféle 
 
 
A második rendkívüli ülés 2014. május 16-án 8.00 órai kezdettel, Zenta község polgármesterének 
irodájában az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
 
1. A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 24 órás folyamatos ügyeletének 

bevezetése 
2. A helyszíni szituáció megvitatása 
3. Különféle 
 
 
A harmadik rendkívüli ülés 2014. május 17-én 9.00 órai kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében 
az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
 
1. Az elárasztott területekről evakuált lakosok elhelyezése biztosításának lehetősége 
2. Támogatásgyűjtés megszervezése a veszélyeztetett lakosságnak 
3. A helyszíni szituáció megvitatása 
4. Különféle 
 
 
A negyedik rendkívüli ülés 2014. május 18-án 12.00 órai kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében 
az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
 
1. Rendelet a rendkívüli helyzetben való elszállásolásról és élelmezésről, 
2. Támogatásgyűjtés megszervezése a veszélyeztetett lakosságnak 
3. Különféle 
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Az ötödik rendkívüli ülés 2014. május 19-én 10.30 órai kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében az 
alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. Tájékoztatás a rendkívüli helyzetben való elszállásolásról és élelmezésről szóló kapott rendelettel 

kapcsolatban 
2. A veszélyeztetett lakosságnak megszervezett támogatásgyűjtés állása 
3. Különféle 
 
A hatodik rendkívüli ülés 2014. május 20-án 9.00 órai kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében az 
alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. Merkantilis kukorica biztosítása az állatállománynak 
2. A veszélyeztetett lakosságnak megszervezett támogatásgyűjtés állása 
3. Különféle 
 
A hetedik rendkívüli ülés 2014. május 21-én 12.00 órai kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében az 
alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. A Zenta község területe veszélyeztetett részéről származó gyermekek tanításon való részvételének 

biztosítása 
2. A veszélyeztetett lakosságnak megszervezett támogatásgyűjtés állása 
3. Különféle 
 
A nyolcadik rendkívüli ülés 2014. május 22-én 9.00 órai kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében 
az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. Segítségnyújtás az árvíz által veszélyeztetett lakosságnak 
2. Különféle 
 
A kilencedik rendkívüli ülés 2014. május 23-án 11.00 órai kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében 
az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. A veszélyeztetett területről származó szülők és gyermekeik elszállásolásának biztosítása 
2. A veszélyeztetett lakosságnak megszervezett támogatásgyűjtés állása 
3. Különféle 
 
A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának második ülése 2014. július 17-én 10.00 órai 
kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében, az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara előző ülésén felvett jegyzőkönyv 

elfogadása 
2. A Zenta község területére vonatkozó 2014. évi operatív árvíz- és belvízvédelmi terv, valamint a 

vízfolyások jégvédelmi tervének elfogadása 
3. Különféle 
 
A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának harmadik ülése 2014. október 30-án 12.00 órai 
kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében, az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
1. A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara előző ülésén felvett jegyzőkönyv 

elfogadása 
2. Zenta község területén a hóeltakarításra szolgáló rendelkezésre álló gépesítés áttekintése 
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3. Zenta község területén az alanyok állapota, készültsége és előkészülete az elkövetkező téli időszakra 
4. A veszélyeztetett idős háztartások számának megbecslése, különösen a falvakban – átmeneti 

elszállásolásuk lehetősége 
5. A Zenta község területén a polgári védelmi biztosok és helyetteseik kinevezéséről szóló rendelet 

(82-3/2012-I. szám) módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletjavaslat 
6. Különféle 
 
A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának negyedik ülése 2014. december 23-án 10.00 órai 
kezdettel, a zentai Városháza Zöld termében, az alábbi elfogadott napirenddel került megtartásra: 
 
1. A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 3. ülésén felvett jegyzőkönyv elfogadása 
2. A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara 2015. évi munkatervjavaslata 
3. A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara tagjainak 2014. évi munkajelentése 
4. Különféle 
 
5. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK TERÜLETÉN MEGHOZOTT DOKUMENTUMOK 
ÁTTEKINTÉSE 
 
A 2014. évben a községi szervekben, illetve a törzskar önálló hatáskörében a következő dokumentumok 
kerültek kidolgozásra: 
 
1. Zenta Község Képviselő-testülete szerint: 

- A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának megalakításáról szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendelet; 

- A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2015. évi munkaterve; 
- A Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2013. évi munkajelentése; 
- A Zenta község területén a felkészített jogi személyek és más szervezetek védelemben és 

mentésben való meghatározásáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet. 
 
2. Zenta község Községi Tanácsa szerint: 

- A község területére vonatkozó 2014. évi operatív árvíz- és belvízvédelmi terv, valamint a 
vízfolyások jégvédelmi terve. 

 
6. EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 
 
A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara a Rendkívüli Helyzetek Köztársasági 
Törzskarának 2014. május 15-én kelt 05/2014. számú utasítsa alapján 0-24 órás felügyeletet végzett a 
Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának helyiségeiben. Az utasításnak megfelelően a 
Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának ülései a hatáskörébe tartozó intézkedések és 
feladatok végrehajtása érdekében minden nap megszervezésre kerültek, a Szerb Köztársaság teljes 
területén való rendkívüli állapot kihirdetése ürügyén. 
 
KLKV-Zenta 
A 2014. év folyamán az alábbi rendkívüli helyzetekre került sor: 
- A Közép- és Dél-Szerbiában bekövetkezett heves esőzések miatt az elárasztott területekre 
háromfős csapatot utaltunk, egy nagyteljesítményű szivattyúval. A csapat 
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2014. május 19-étől május 22-éig Smederevska Palankán volt igénybe véve. 
- Részt vettek a szerencsétlenül járt területeknek szánt anyagi segítség összegyűjtésében és 
tárolásában, oly módon, hogy egy 200 m² területű raktárhelyiséget a Vöröskereszt rendelkezésére 
bocsátottak, amíg az szükséges volt. 
- 2014. július 15-én a heves esőzések és a homokhordalék miatt a zsidó temetőnél levő 
szivattyúállomás teljes elzáródására került sor. A gépek, a szivattyúk és a munkaerő teljes körű 
igénybevételével két nap alatt sikerült normalizálni a szennyvízcsatorna működését, amely mintegy 300 
háztartást szolgál. 
- 2014. augusztus 7-én a délutáni órákban bekövetkezett heves esőzések miatt a Tornyos 
alacsonyabb részein elhelyezkedő több ház elárasztására került sor. Egy tartálykocsi és egy speciális 
jármű (Canal-Jet) igénybevételével az éjszaka folyamán a veszély elhárult. 
- A víznek a városi szökőkút vezérlőaknájába való bejutása miatt 2014. július 28-án és 2014. 
augusztus 4-én nagyobb elektronikus károk történtek. A víz eltávolítását, az elektronikus alkatrészek 
kiszárítását és a helyreállítási munkálatokat követően a szökőkutat tíz nap után munkába állítottuk. 
 
A kommunális alosztály a 2014. évi hóeltakarítási jelentésben az alábbi tevékenységekről tett jelentést: 
A községi utak és utcák téli karbantartása 2014. január 1-jétől 2014.március 31-éig a Zenta község 
területén a téli szolgálat téli szezonra vonatkozóan operatív terve szerint zajlott. Január folyamán a 
jegesedés miatt négy napon keresztül kellett beavatkozni az 1. prioritású utakon (az út sóval történő 
leszórása), egy alkalommal a Tornyosi úton, valamint a Tornyos – Kevi – Törökfalu úton (az út 
kaviccsal történő leszórása). Január 25-én jelentős mennyiségű csapadék hullott, ami miatt az összes 
községbeli utat tisztítani kellett. 
Január 30-án elkezdett fújni a Košava (100km/h felett), ami február 2-án hagyott alább. Minden állami 
közúton hóátfúvások keletkeztek, de legtöbb a Topolya felé vezető úton. Hóátfúvások keletkeztek a 
Tornyosi úton (a településen kívül), a Tornyos – Kevi – Törökfalu úton, az Adahatárra vezető úton, 
Felsőhegyen a Dózsa György utcában, Bogarason a Petőfi Sándor és az Ady Endre utcában, valamint a 
Csantavéri úton, Kevin az Arany János, az Edvard Kardelj, a Lenin és az Október 8. utcában, és 
Tornyoson a település déli végével összekötő úton. 
Január 31-én a Felsőhegy – Tornyos állami közút egy részét lezárták a forgalom elől, míg Ada és 
Kanizsa felé a forgalom nehézkesen zajlott. A Felsőhegy – Tornyos állami közutat február 1-jén annak 
megtisztításáig lezárták. Rendelettel lezárták a Tornyos – Csantavér állami közutat is. Január 31-étől 
február 3-áig az állami közutak tisztításában a TE-TO Cukorgyár, az Eurodinamika és a DTD ULT-jai is 
részt vettek. Február 2-ától február 4-éig a hóátfúvások eltakarításában a Cukorgyár ULT-jai először az 
összes fontos községi útirányon vettek részt, majd a környező tanyáknál, Bogarasnál. Az utak és utcák 
tisztításában Tornyoson és Felsőhegyen saját gépeikkel magánszemélyek is részt vettek. 
A községi utak és utcák téli karbantartása 2014. november 15-étől 2014. december 31-éig Zenta község 
területén a téli szolgálat 344-45/2014-III. számú operatív tervével volt szabályozva, a 2014/15-ös téli 
szezonra vonatkozóan. A téli szolgálat teendőire az építésügyi osztály megbízása alapján a szabadkai 
Vojput Rt. zentai pontja illetékes. A kedvező időjárási viszonyok miatt novemberben és decemberben 
nem történt beavatkozás. 
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7. PÉNZESZKÖZÖK 
 
 
Zenta község költségvetéséből a polgári védelemre – rendkívüli helyzetekre szolgáló összeg 
1.000.000,00 dinárt tesz ki, amiből az SZK egyes részein történt májusi árvizek folyamán a Zenta 
községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának ügyeleti költségeire 63.163 dinár került kifizetésre. 
 
 
 
 
8. KÖVETKEZTETÉS 
 
 
A Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara, mint Zenta községben a védelmi és mentési 
rendszer létrehozásának kulcseleme, a jelentéstételi időszakban teendőit tervszerűen és az illetékes 
szervek irányelvei szerint valósította meg, a feltételekkel és lehetőségekkel összhangban. 
A törzskar folytatta a tartalmi és korrekt együttműködést a szomszédos községek törzskaraival és a 
körzeti törzskarral. Az előző évi, részben meg nem valósított feladatok átkerültek a törzskar következő 
évi munkaprogramjába. 
A elkövetkező időszakban a szakmai operatív csoportok igénybevételének nagyobb jelentőséget és 
támogatást kell biztosítani. 
A község területén az elemi és más csapásoktól való fenyegetettség felmérése kidolgozási folyamatának 
megfelelő prioritást kell biztosítani. 
A megelőző intézkedések végrehajtását, illetve az operatív teendők és feladatok előkészítését a 
községben programszerűen kell megvalósítani, az előírt illetékességeknek megfelelően. 
 
 

 
Ceglédi Rudolf, s. k. okl. építőmérnök, 

 
a Zenta községi Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 

parancsnoka 
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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. május 05-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

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

I. 

A képviselő-testület jelen határozattal módosítja a 2015-2025-ös időszakra vonatkozó helyi 
ökológiai akciótervet kidolgozó bizottság megalakításáról szóló határozatot (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 14/2014. szám). 

II. 

A határozat V. pontjában a „2015. március 15-éig” dátumot a „2015. szeptember 15-éig” dátumra 
kell cserélni. 

III. 

Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-31/2014-I 
Kelt: 2015. május 05. 
Z e n t a 

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

elnök asszonya 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 031-10/2015-II 
Kelt: 2015. április 23-án 
Z e n t a 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 
szám – másik törvény) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 8. szakasza 1. bekezdésének 75. pontja alapján Zenta 
község polgármestere 2015. április 23-án meghozta az alábbi 

UTASÍTÁST 
AZ ALÁÍRÁS BÉLYEGZŐK ZENTA KÖZSÉG SZERVEINEK HIVATALOS ÜGYIRATAIN 

VALÓ HASZNÁLATÁRÓL 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz
Jelen utasítással szabályozásra kerül az aláírás bélyegzők Zenta község szerveinek hivatalos 

ügyiratain és okmányain való használata, valamint az aláírás bélyegzők őrzésével és használatával 
kapcsolatos egyéb kérdések. 

2. szakasz
Az aláírás bélyegző az aláírás módja, mellyel a hivatalos ügyiraton vagy más okmányon az 

eredeti aláírás helyett az aláírás képe kerül elhelyezésre. A kép pecsét formájában is kidolgozott lehet, 
lenyomattal elhelyezve a dokumentumon. 

Jelen utasítás alkalmazásának szükségleteire az elektronikus számítógépen tárolt szkennelt 
aláírás is aláírás bélyegzőnek tekintendő, melyet a dokumentummal együtt nyomtatnak. 

Jelen utasítás rendelkezéseinek értelmében az aláírás bélyegző fogalma alatt az aláírás képe és 
az azt tartalmazó pecsét értendő, a meghatározott előírás kontextusával összhangban. 

3. szakasz
A Zenta község szerveiben aláírás bélyegzővel való rendelkezésre, illetve azok használatára 

jogosult személyeknek a Zenta község szerveiben választott, kinevezett és foglalkoztatott személyek 
tekintendők, akik Zenta község szerveinek illetékességébe tartozó meghatározott típusú ügyiratok 
aláírására jogosultak (a továbbiakban: meghatalmazott személyek). 

A aláírás bélyegző (az aláírás bélyegzővel ellátott pecsét) Zenta község tulajdona. 

II. AZ ALÁÍRÁS BÉLYEGZŐ HIVATALOS ÜGYIRATOKON ÉS OKMÁNYOKON VALÓ
HASZNÁLATA 

4. szakasz
Az aláírás bélyegző a meghatalmazott személy eredeti aláírásának helyettesítéseként csak 

abban a helyzetben használható, melyben a hivatalos és egyéb okmányokra eredeti aláírást is 
elhelyeznek. 

Az aláírás bélyegző elsősorban az alábbi esetekben használható: 
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a) a meghatalmazott személy kényelme érdekében, különösen, ha nagyszámú ügyirat vagy okmány 
aláírására van szükség; 

 
b) ha a meghatalmazott személy ideiglenesen nincs a hivatali helyiségben vagy a munkahelyén, 

illetve pillanatnyilag más kötelezettség ellátásával van elfoglalva (habár az adott napon normálisan 
jelen van a munkahelyén és ellátja a hivatali kötelezettségeit), azonban a hivatalos ügyirat vagy 
egyéb okmány aláírását el kell végezni. 

Az aláírás bélyegző valamennyi hivatalos ügyiraton és okmányon használható, kivéve a jelen 
utasítással kizárt esetekben. 
 

5. szakasz 
Az aláírás bélyegző nem használható: 

- az állami tulajdonban, illetve a Zenta község köztulajdonában álló ingatlanok adásvételi 
szerződéseinek aláírása esetén, 

- pénzügyi dokumentáció aláírása esetén, 
- ha a meghatalmazott személy személyes minőségben, és nem a tisztség minőségében, illetve Zenta 

község szerve képviselőjének minőségében írja alá az okmányt. 
Az aláírás bélyegző szabály szerint azokon a napokon nem használható, melyeken a meghatalmazott 
személy utazás, fizetett vagy fizetetlen szabadság, illetve ünnep miatt nem látja el hivatali 
kötelezettségeit, továbbá más napokon, amikor a meghatalmazott személy nem dolgozik. 

Amennyiben szükségesség és sürgősség miatt a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti esetekben 
az aláírás helyett mégis aláírás bélyegző lenyomata kerül elhelyezésre, a meghatalmazott személy 
köteles az aláírását az aláírás bélyegző lenyomata mellett elhelyezni, amint erre teljesülnek a 
feltételek. 
 

III. AZ ALÁÍRÁS BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA ÉS ŐRZÉSE, A JOGOSULTSÁG 
MEGSZŰNÉSE 

 
6. szakasz 

Az aláírás bélyegzőt szabály szerint a jelen utasítás 3. szakasza szerinti meghatalmazott 
személy használja. 

Az aláírás bélyegzőt a meghatalmazott személy mellett – amikor a meghatalmazott személynek 
azt nincs lehetősége használni – a meghatalmazott személy által írásban megbízott személy is 
használhatja.  

Az aláírás bélyegzőt a meghatalmazott személy őrzi, illetve az aláírás bélyegző őrzésére és 
használatára írásban megbízott személy, amikor a meghatalmazott személynek azt nem áll módjában 
használni. 

Az aláírás bélyegzők őrzésére Zenta községnek a bélyegzők őrzésére vonatkozó általános 
ügyirata is alkalmazandó. 

A jelen szakasz rendelkezései az aláírás bélyegzőként használt szkennelt aláírás használatára és 
őrzésére is megfelelően alkalmazandók, amikor is fizikai helyett informatikai biztonsági intézkedések 
használatosak. 
 

7. szakasz 
Ha bármilyen okból megszűnik az ügyiratok és okmányok aláírására való jogosultság, az 

aláírás bélyegző az aláírás bélyegzőkről való nyilvántartás vezetésével megbízott személyhez kerül 
visszaszármaztatásra, és megszűnik az aláírás bélyegzőhöz kapcsolódó valamennyi meghatalmazás és 
megbízás. 
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A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti esetben a szkennelt aláírás Zenta község szerveinek 
valamennyi elektronikus számítógépéből törlésre kerül, mely teendő ellátásával a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatalnak az információs technológia területén hatáskörrel rendelkező szervezeti 
egysége kerül megbízásra. 

 
8. szakasz 

A pecsétet Zenta község hivatali helyiségeiben kell őrizni és kezelni, de kivételesen a hivatali 
helyiségeken kívül is használhatók, amikor ezen helyiségen kívüli kell hivatali teendőket ellátni. 
 

Zenta község polgármestere dönt arról, hogy a kinevezett és tisztségbe helyezett személyek 
közül ki jogosult aláírás bélyegző használatára. 

A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője dönt arról, hogy a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal alkalmazottai közül ki jogosult bélyegző használatára. 

A pecsét őrzésével megbízott meghatalmazott személy köteles a pecsétet oly módon őrizni, 
amellyel megakadályozza a pecsét illetéktelen használatát. 
 

9. szakasz 
Az elhasználódás vagy sérülés miatt már nem megfelelő aláírás bélyegzőt használaton kívül 

kell helyezni és meg kell semmisíteni. 
A pecsét megsemmisítését a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal bizottsága végzi. 

 
10. szakasz 

Az aláírás bélyegző eltűnését vagy elvesztését haladéktalanul jelenteni kell Zenta község 
polgármesterének, illetve a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének. 

Eltűnt vagy elveszett aláírás bélyegzőnek az aláírás bélyegző őrzésére és használatára 
meghatalmazott személy számára nem elérhető aláírás bélyegző tekintendő. 

Az aláírás bélyegző az eltűnése vagy elveszítése bejelentésének napjától érvénytelennek 
minősül. 

Későbbi meglelés esetében az aláírás bélyegzőt megsemmisítik. 
 

11. szakasz 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal nyilvántartást vezet a Zenta község szerveiben 

használt aláírás bélyegzőkről. 
A nyilvántartás különösen a következőket tartalmazza: az ügyirat száma és dátuma, amely 

alapján az aláírás bélyegző beszerzésre került, az aláírás bélyegző lenyomata, az aláírás bélyegző 
példányszáma és azok jelölése, valamint az aláírás bélyegző használatáról és őrzéséről szóló adatok. 
 

IV. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

12. szakasz 
Az aláírás bélyegzők használatára irányuló írásos meghatalmazások és megbízások a jelen 

utasítás hatályba lépésétől számított 30 napos határidőn belül kerülnek kiállításra. 
 

13. szakasz 
Jelen utasítás a meghozatalának napján lép hatályba. 

 
Ceglédi Rudolf s.k., 

Zenta község polgármestere 
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Telefon: 024/655-444 
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Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
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2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
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