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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 02-6/2015-II 
Kelt: 2015. június 30-án 
Z e n t a 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 
108/2013. és 142/2014. szám) 85. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 
44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja alapján Zenta 
község polgármestere 2015. június 30-án meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
A KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELETI SZOLGÁLAT MEGALAPÍTÁSÁRÓL ÉS 

MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz
A Költségvetés-felügyeleti Szolgálat megalapításáról szóló 031-96/2010-II. számú 
rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2010., 19/2010. szám – kiigazítás, 
2/2011., 6/2011. és 3/2015. szám) az alábbi módosításokat és kiegészítéseket 
eszközöljük: 

2. szakasz
A rendelet 1. szakaszát a vessző után a „mint Zenta község külön szolgálatát,” szavakkal 
kell kiegészíteni. 

3. szakasz
A rendelet 18. szakaszának 3. bekezdését egy új bekezdésre kell cserélni, amely a 
következőképpen hangzik: „A szolgálat Zenta község költségvetési eszközeinek 
közvetlen használója.” 

4. szakasz
Jelen rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
Zenta község polgármestere 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG  
ZENTA KÖZSÉG  
KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK  
TÖRZSKARA  
Szám: 217-10-8/2015-II  
Kelt: 2015. 07. 06-án  

A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/09. és 
92/2011. sz.) és  a rendkívüli helyzetek törzskarának az összetételéről és munkamódjáról 
szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 17. szakaszának 2. és 
3. bekezdése,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011.
sz.) 75. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján a rendkívüli helyzetek községi 
törzskara 2015. 07. 06-án meghozta az alábbi  

VÉGZÉST  

1. Kapcsolatba kell lépni  a Senta-Promet kereskedelmi lánccal és az Ideával és  meg
kell állapítani a palackozott  ivóvíz meglévő mennyiségeit a raktárban  Zenta
község területén.

2. Fel kell hívni a polgárok figyelmét, hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel, és
közleményt kell kiadni,  hogy tilos az ivóvíz öntözésre  való használata  a 2015.
év júliusa és  augusztusa folyamán  19,00 órától 21,00 óráig.

3. Szakmai támogatást kell nyújtani a Tornyos HK-nek megfelelő teljesítményű
szivattyú  biztosítására,  az ivóvízzel való akadálymentes  ellátás céljából.

4. Levelet kell küldeni az ivóvíz elsőbbséget élvező használóinak, hogy mutassák ki
az az iránti napi szükségleteiket.

5. A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

MEGHAGYJUK  

1. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal védelmi és rendkívüli helyzetekkel
foglalkozó alosztálynak, hogy lépjen kapcsolatba  a Senta-Promet  kereskedelmi
lánccal és az Ideával, és meg kell állapítani a  meglévő palackozott  ivóvíz
mennyiségét a raktáron Zenta község területén.

2. A Kommunális-lakásügyi Közvállalatnak  fel kell hívnia  a  polgárok figyelmét,
hogy takarékoskodjanak az ivóvízzel és adjanak ki  közleményt,  hogy tilos  az
ivóvíz öntözésre való használata 19,00 órától  21,00 óráig 2015 júliusa és
augusztusa folyamán.

3. A Kommunális-lakásügyi Közvállalatnak  szakmai támogatást kell nyújtania  a
Tornyos HK-nek megfelelő teljesítményű szivattyú  biztosítására,  az ivóvízzel
való akadálymentes  ellátás céljából.

4. A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal védelmi és rendkívüli helyzetekkel
foglalkozó alosztálya levelet kell, hogy intézzen az ivóvíz elsőbbséget élvező
használóinak,  hogy mutassák  ki az az iránti napi szükségleteiket.

Ceglédi Rudolf s. k. 
a községi rendkívüli helyzetek  

törzskarának a parancsnoka 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 016-17/2015-II 
Kelt: 2015. június 12-én 
Z e n t a 

A bejelentők védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 128/14. szám) 17. 
szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
és 38/2014. szám – másik törvény) 44. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja alapján Zenta község polgármestere Zenta községet, mint 
munkáltatót képviselő személyként 2015. június 12-én meghozta az alábbi 

SZABÁLYZATOT A ZENTA KÖZSÉG SZERVEIHEZ BENYÚJTANDÓ BELSŐ 
BEJELENTÉS MÓDJÁRÓL 

1. szakasz
Jelen szabályzattal meghatározásra kerül a belső bejelentés módja, a meghatalmazott 
személy meghatározásának módja, valamint a Zenta község szerveihez benyújtandó belső 
bejelentés szempontjából jelentős egyéb kérdések. 

2. szakasz
A község polgármestere Zenta községet, mint munkáltatót képviselő személyként a 
bejelentők védelméről szóló törvénnyel (a továbbiakban: törvény) összhangban 
meghatározza az információk fogadására és a belső bejelentéssel kapcsolatos eljárás 
vezetésére meghatalmazott személyt. 

3. szakasz
A belső bejelentéssel kapcsolatos információnyújtás írásban vagy szóban az információk 
fogadására és a belső bejelentéssel kapcsolatos eljárás vezetésére meghatalmazott 
személynek eszközölendő. 

4. szakasz
A belső bejelentéssel kapcsolatos írásos információnyújtás a törvénnyel összhangban a 
belső bejelentéssel kapcsolatos információról szóló irat közvetlen átadásával, egyszerű 
vagy ajánlott küldemény útján, valamint e-mailen keresztül történhet, ha adottak a 
műszaki feltételek. 
A belső bejelentéssel kapcsolatos szóbeli információnyújtás szóban jegyzőkönyvre 
mondva eszközölhető. 
Ha az információnyújtás az irat közvetlen átadásával vagy szóban történik, a belső 
bejelentéssel kapcsolatos információról az irat átvételekor, illetve a bejelentő szóbeli 
nyilatkozatának felvételekor belső bejelentéssel kapcsolatos információ átvételéről szóló 
tanúsítvány kerül összeállításra. 
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Ha a belső bejelentéssel kapcsolatos információról szóló irat megküldése egyszerű vagy 
ajánlott küldemény útján, illetve e-mailen keresztül történik, belső bejelentéssel 
kapcsolatos információ átvételéről szóló tanúsítvány kerül kiállításra. Ebben az esetben 
az ajánlott küldemény átvételének dátumaként a küldemény postának való átadásának 
dátuma, egyszerű küldemény esetében pedig a küldemény átvételének dátuma kerül 
feltüntetésre. 
A beadvány e-mailen keresztül történő megküldése esetén a benyújtás idejének a 
törvénnyel összhangban az e-mail fogadásáról szóló igazolásban feltüntetett idő 
tekintendő. 

5. szakasz
A belső bejelentéssel kapcsolatos információ átvételéről szóló tanúsítvány a következőket 
tartalmazza: a belső bejelentéssel kapcsolatos információról szóló tényállás rövid leírását; 
a belső bejelentéssel kapcsolatos információ megküldésének idejét, helyét és módját; a 
belső bejelentésről szóló információ mellett benyújtott csatolmányok számát és leírását; 
adatokat arról, hogy a bejelentő szeretné-e, hogy a személyazonosságáról szóló adatokat 
ne hozzák nyilvánosságra; adatokat a munkáltatóról; a munkáltató pecsétjét; az 
információk fogadására és a belső bejelentéssel kapcsolatos eljárás vezetésére 
meghatalmazott személy aláírását. 
A belső bejelentéssel kapcsolatos információ átvételéről szóló tanúsítvány, ha a bejelentő 
szeretné, a bejelentő aláírását és adatait is tartalmazhatja. 

6. szakasz
Azon egyszerű és ajánlott küldeményeket, melyeken feltüntették, hogy az információk 
fogadására és a belső bejelentéssel kapcsolatos eljárás vezetésére meghatalmazott 
személyhez lettek utalva, vagy amelyek esetében a borítón látható, hogy belső 
bejelentéssel kapcsolatos információval állnak kapcsolatban, csak az információk 
fogadására és a belső bejelentéssel kapcsolatos eljárás vezetésére meghatalmazott 
személy bonthatja fel. 

7. szakasz
Névtelen tájékoztatás esetén a törvénnyel összhangban kell eljárni. 
A belső bejelentéssel kapcsolatos információ ellenőrzése céljából megfelelő 
intézkedéseket kell foganatosítani, melyekről értesíteni kell Zenta község polgármesterét 
és a bejelentőt, ha a rendelkezésre álló adatok alapján ez lehetséges. 

8. szakasz
Ha személyektől nyilatkozatokat vesznek fel a belső bejelentéssel kapcsolatos információ 
ellenőrzése céljából, erről jegyzőkönyvet kell összeállítani. 
A jegyzőkönyv tartalma ellen kifogás emelhető. 

9. szakasz
Az eljárás befejezését követően a belső bejelentéssel kapcsolatos információ kérdésében 
lefolytatott eljárás folyamán foganatosított intézkedésekről jelentést kell összeállítani, 
valamint a belső bejelentéssel kapcsolatban azonosított szabálytalanságok, illetve a belső 
bejelentéssel kapcsolatban keletkezett kárt okozó cselekmények következményeinek 
elhárítását célzó intézkedéseket kell javasolni. 
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A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentést Zenta község polgármesterének és a 
bejelentőnek kell megküldeni, amiről a bejelentő jogosult nyilatkozatot tenni. 
A belső bejelentéssel kapcsolatban azonosított szabálytalanságok, illetve a belső 
bejelentéssel kapcsolatban keletkezett kárt okozó cselekmények következményeinek 
elhárítása érdekében a jelen szakasz 1. bekezdése alapján megfelelő intézkedések 
foganatosíthatók. 

10. szakasz
Jelen szabályzat a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik 
napon lép hatályba. 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
Zenta község polgármestere 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 016-18/2015-II 
Kelt: 2015. június 12-én 
Z e n t a 

A bejelentők védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 128/14. szám) 14. 
szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 38/2014. szám – másik törvény) 44. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakasza 1. 
bekezdésének 1. pontja alapján Zenta község polgármestere Zenta községet, mint munkáltatót 
képviselő személyként 2015. június 12-én meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ INFORMÁCIÓK FOGADÁSÁRA ÉS A BEJELENTÉSSEL KAPCSOLATOS 

ELJÁRÁS VEZETÉSÉRE MEGHATALMAZOTT SZEMÉLY MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

1. A község polgármestere négyéves megbízatási időszakra kinevezi Sarnyai Rózsa Edit
zentai illetőségű okleveles jogászt az információk fogadására és a Zenta község
szerveihez benyújtandó bejelentéssel kapcsolatos eljárás vezetésére meghatalmazott
személlyé.

2. A jelen határozat 1. pontja szerinti személy a bejelentők védelméről szóló törvénnyel (az
SZK Hivatalos Közlönye, 128/14. szám) és a Zenta község szerveihez benyújtandó belső
bejelentés módjáról szóló szabályzattal előirányozott jogokkal és kötelezettségekkel
rendelkezik.

I n d o k o l á s 

A bejelentők védelméről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 128/14. szám) 14. 
szakaszának 5. bekezdése szerint a munkáltató köteles az információk fogadására és a 
bejelentéssel kapcsolatos eljárás vezetésére meghatalmazott személyt meghatározni. 
A Zenta község szerveihez benyújtandó belső bejelentés módjáról szóló szabályzat 2. szakasza 
szerint a község polgármestere a bejelentők védelméről szóló törvénnyel (a továbbiakban: 
törvény) összhangban meghatározza az információk fogadására és a belső bejelentéssel 
kapcsolatos eljárás vezetésére meghatalmazott személyt. 
A fentiek alapján a rendelkező rész szerinti határozatot hoztuk. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban és ellene 
közigazgatási per indítható. 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
Zenta község polgármestere 
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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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