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2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Cégnév: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban mint: társaság)
Székhely: Szabadka, Lazar Nešić tér 1.
Főtevékenység: 3811 Veszélyesnek nem minősülő hulladék gyűjtése
Törzsszám: 20354194
Adószám: 105425742
Egységes költségvetési eszközfelhasználói szám: 81103
Alapítók: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete,
Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község
Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete
Illetékes hatóság: Szabadka Város Képviselő-testülete és Topolya Község Képviselő-testülete,
Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete, Zenta Község Képviselő-testülete, Kishegyes Község
Képviselő-testülete, Csóka Község Képviselő-testülete és Törökkanizsa Község Képviselő-testülete
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BEVEZETŐ
A Társaság közgyűlése a 2015.01.26-án megtartott ülésén elfogadta a Társaság 2015. évi működési
tervét (a továbbiakban: Működési terv), majd ezek után az alapítók képviselő-testületei jóváhagyták
azt, az alábbi időbeli sorrendben:
-

Topolya Község Képviselő-testülete a 2015. február 19-én megtartott ülésén
(a határozat száma 023-6/2015-V),
Szabadka Város Képviselő-testülete a 2015. március 2-án megtartott ülésén
(a határozat száma I-00-022-54/2015),
Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a 2015. március 6-án megtartott ülésén
(a határozat száma 02-26/2015-I/B),
Törökkanizsa Község Képviselő-testülete a 2015. március 18-án megtartott ülésén
(a határozat száma I-020-39),
Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. március 30-án megtartott ülésén
(a záróhatározat száma 501-10/2015-I),
Csóka Község Képviselő-testülete a 2015. május 14-én megtartott ülésén
(a záróhatározat száma 016-1/2015-05-XXIV) és
Kishegyes Község Képviselő-testülete a 2015. június 16-án megtartott ülésén
(a határozat száma 06-14-4/2015-02).

A Társaság közgyűlése a 2015.07.30-án megtartott 31. rendkívüli ülésén döntést hozott a Társaság
2015. évi működési tervének módosításáról (a továbbiakban: Működési terv módosítása), amellyel a
Működési terv alábbi részei módosulnak:
1. A Működési tervnek a vállalat általános adataira vonatkozó részében, a Társaság közgyűlési
tagjainak jegyzékében változás állt be a Topolya községet képviselő helyettes tag személyében;
2. A Működési terv 2. A vállalat szervezeti felépítésének sémája fejezet alatt, a Társaság
közgyűlési tagjainak jegyzékében változás állt be a Topolya községet képviselő helyettes tag
személyében;
3. A Működési terv 4. A 2015. évre tervezett aktivitások fejezetben módosul a hulladék
begyűjtésére használt eszközök vásárlására és az átrakodó állomások és újrahasznosítási
hulladékudvarok alapvető infrastruktúrájára való csatlakozások kiépítésére vonatkozó rész;
4. A Működési terv 5. A 2015. évre tervezett pénzügyi mutatók fejezetben módosul a folyó
kiadások tervére, az állapotmérlegre és a sikermérlegre vonatkozó rész;
5. A Működési terv 6. A bér- és foglalkoztatási politika fejezetben módosul a dolgozók szakmai
továbbképzésének költségeire, a napidíjak és egyéb személyi kiadások költségeire vonatkozó
rész;
6. A Működési terv 7. Beruházások fejezetében módosul a 2015-2017. időszak nagyberuházási
tervének költségtervezetére, a Társaság révén teljesülő nagyberuházások tervére, és az IPA
alapból finanszírozott rész könyvelésének módjára vonatkozó rész;
7. A Működési terv 8. Adósságvállalás fejezetében módosul a kötelezettségekre vonatkozó rész és
a 8.1. számú adatlap;
8. A Működési terv 9.1. A javakra, szolgáltatásokra és munkálatokra tervezett pénzeszközök
fejezetben módosul a 9.1. számú adatlap.
2
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A Működési terv többi részében változatlan marad.
A 2015. évi működési terv módosításáról szóló döntés meghozatalának oka az elfogadott Működési
terv összehangolása a Társaság igényeivel, a Működési terv módosításának további részében
ismertetett módon és okokból.

1. A VÁLLALAT (TÁRSASÁG) ALAPVETŐ ADATAI
A Társaság közgyűlési tagjainak jegyzékében változás állt be a Topolya községet képviselő helyettes
tag személyében, s így Traparić Nemanja helyett a Topolya községet képviselő helyettes tagként
Brindza Dezsőt kell beírni.
A vállalatra vonatkozó többi alapvető adat változatlan marad.

2. A VÁLLALAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A Társaság közgyűlési tagjainak jegyzékében változás állt be a Topolya községet képviselő helyettes
tag személyében, s így Traparić Nemanja helyett a Topolya községet képviselő helyettes tagként
Brindza Dezsőt kell beírni.
A Működési terv 2. A vállalat szervezeti felépítése fejezet többi része változatlan marad.

3. 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGEK TERVEZETT MÉRETE
A hulladék begyűjtésére szolgáló eszközök beszerzésére vonatkozó rész a következőkre módosul:
A megvalósíthatósági tanulmányon belül elemzés készült azokról a hulladékgyűjtő eszközökről,
amelyekkel a Régió hulladékgyűjtéssel foglalkozó közvállalatai rendelkeznek, és megállapítást nyert,
hogy milyen eszközökre lenne még szükség a hulladék begyűjtéséhez.
A hiányzó hulladékgyűjtő eszközök beszerzése a beruházások részeként lett tervbe véve, tekintettel
hogy a regionális hulladékkezelési rendszer teljes és sikeres üzemeléséhez, továbbá a települési
hulladék problémájának megoldására irányuló célok eléréséhez arra van szükség, hogy a hulladék
begyűjtését a teljes régióra kiterjesszük, illetve hogy a hulladékot minden egyes háztartásból
elszállítsuk. Ezt a célt csak további hulladékgyűjtő eszközök beszerzésével lehet elérni. A következő
eszközök beszerzését tervezzük: szemétszállító kocsik, emelők, nyitott tehergépkocsik, konténerek és
hulladékgyűjtő edények – kukák.
A hulladékgyűjtő eszközök vásárlására a köztársasági költségvetésben 384.000.000,00 dinár lett
előirányozva, ami a Szerb Köztársaság egykori környezetvédelmi alapjából lett biztosítva „A
szabadkai hulladékgazdálkodási régió kiépítése“ projekt társfinanszírozásáról szóló 401-00-549/201201/2 számú, 2012.06.01-jén kelt szerződés szerint.
A Működési tervvel, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériummal (a továbbiakban:
ágazati minisztérium) történt megállapodás alapján a hulladékgyűjtő eszközök vásárlásához a
3
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közbeszerzési eljárást a Társaságnak kellett volna lebonyolítania, miután szerződést kötött az ágazati
minisztériummal, a Köztársasági Környezetvédelmi Alap jogutódjával (a tervek szerint szerződést
2015 februárjában kellett volna aláírni), a megvásárolt eszközök pedig a régió hulladékkezelő
közvállalatai között lettek volna elosztva.
A Társaság több ízben is felkereste az ágazati minisztériumot és hivatalos úton kérte az említett
szerződé aláírását, ami feltételeket teremtene a köztársasági költségvetésben e célra előirányzott
eszközök felhasználásához, hangsúlyozva az eszközök beszerzésének fontosságát a beruházás
sikerességének tekintetében, illetve azon kötelezettségek miatt, melyeket az állam vállalat az Európai
Unió küldöttsége irányában. Ennek ellenére, a Működési terv módosításának kidolgozásáig nem
kötöttük meg a szerződést az ágazati minisztériummal, s így az említett eszközöket sem tudtuk
beszerezni.
A Társaság továbbra is igyekszik megteremteni a feltételeket a hulladékgyűjtő eszközök vásárlásához,
az ágazati minisztériummal kötendő szerződé aláírásával, de az eszközbeszerzés hosszadalmas eljárása
miatt kétséges, hogy azt a 2015. év végéig sikerül lebonyolítani.
Figyelembe véve a tevékenységek finanszírozásának forrását, annak megvalósulása a felsőbb hatósági
szintektől függ. Mivel a Működési terv módosításának kidolgozásáig az ágazati minisztérium még
nem pontosította az eszközbeszerzés módját, a Működési terv módosításával, a beruházások pénzügyi
részében a hulladékgyűjtő eszközök beszerzésére szolgáló tétel alatt lehetőséget hagytunk arra, hogy a
beszerzést az ágazati minisztérium közvetlenül fogja lebonyolítani. Ugyanakkor, figyelembe véve az
említett beszerzés lebonyolításához szükséges időt, fennáll annak a veszélye, hogy a beszerzésre a
2015. évben már nem kerül sor, ezért a Társaság azt kéri az ágazati minisztériumtól, hogy az
előirányzott eszközöket irányítsuk át a következő költségvetési évre.
Az átrakodó állomások és gyűjtőközpontok alapvető infrastruktúrájának csatlakoztatására vonatkozó
rész a következőkre módosul:
A leendő átrakodó állomások és gyűjtőközpontok villanyárammal történő ellátásához az említett
létesítményeket csatlakoztatni kell a villamosenergia-rendszerre.
A Működési terv 4. A 2015. évi tevékenységek tervezett mértéke fejezetében felsorolt többi
tevékenység, ami a hulladéklerakó, az átrakodó állomások és gyűjtőközpontok kiépítésére, valamint a
hulladék hosszabb távra történő szállítására szolgáló eszközök beszerzésére, a lakosság környezeti
tudatának fejlesztésére, és a Társaság erőforrásaira vonatkozó részében nem változik.
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4. A 2015. ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

Változnak a Társaság tervezett folyó működési költségei a következőre:

A társaság 2015. évi, tervezett folyó működési költségei
2015. évi terv

2014. évi terv
Tétel

Kiadások megnevezése
Pénzelés forrása - minden
forrás

1
1.1.
2.

Pénzelés forrása alapítók költségvetése

2015. évi terv módosítása

Pénzelés forrása egyéb forrás

Pénzelés forrása alapítók költségvetése

Pénzelés forrása egyéb forrás

Rövid lejáratú pénzügyi kötelezettségek
Egy éven belül esedékes, egyéb
hosszúlejáratú kötelezettségek egy része
Anyagjellegű
ráfordítások
és
energiaköltségek

577.500,00

628.946,00

0,00

610.000,00

0,00

2.1.

Rezsiköltségek és irodaszerek költségei

400.000,00

450.000,00

0,00

478.800,00

0,00

2.2.

Irodaszerek beszerzési költségei

210.000,00

80.000,00

0,00

210.000,00

0,00

2.3.

Üzemanyag költségek

362.310,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

3.

Bérköltségek, bérjárulékok
személyi jellegű kiadások

és

egyéb

3.1.

Bérköltségek és bérjárulékok (bruttó I)

6.612.384,00

6.684.726,00

0,00

6.684.726,00

0,00

3.2.

Adó- és bérjárulék-költségek és a
munkáltatót
terhelő
személyi
jövedelemadó

1.218.586,00

1.242.691,00

0,00

1.242.691,00

0,00
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Természetes személyek juttatásainak
költségei egyéb szerződések alapján - a
közgyűlés tagjainak juttatásai
Belső
könyvvizsgáló
juttatásainak
költségei

2.175.930,00

2.231.015,00

0,00

2.231.015,00

0,00

142.902,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Belföldi napidíjak költségei

120.000,00

120.000,00

0,00

135.000,00

0,00

3.5.2.

Belföldi kiküldetés szállásköltségei

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

3.5.3.

Külföldi kiküldetés napidíjai

80.000,00

80.000,00

0,00

120.000,00

0,00

3.5.4.

Külföldi kiküldetés szállásköltségei

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

3.5.5.

Hivatalos utak egyéb költségei

22.000,00

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

3.5.6.

Hiv. utak közlekedési költségei - útdíj,
parkolás

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.5.7.

Munkába járás költségek

207.000,00

240.000,00

0,00

240.000,00

0,00

50.000,00

70.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

763.068,00

0,00

763.068,00

0,00

3.3.
3.4.
3.5.
3.5.1.

3.5.8.
3.5.9.
4.

Egyéb személyi kiadások és juttatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi jellegű
juttatásai
Egyéb, nem megnevezett kötelezettségek
- 10%-kos bércsökkentés összegének
visszafizetése
a
köztársasági
költségvetésbe
Termelőszolgáltatások költségei

4.1.

Szállítási szolgáltatások költségei (posta,
internet stb.)

280.000,00

300.000,00

100.000,00

400.000,00

100.000,00

4.2.

Karbantartási szolgáltatások költségei

225.000,00

220.000,00

0,00

220.000,00

0,00

4.3.

Reklám- és promóciós költségek

50.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

0,00

4.4.

Egyéb szolgáltatások költségei

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

4.5.

Bérléti díjak költségei
Immateriális költségek

131.000,00

400.000,00

0,00

200.000,00

0,00

5.
5.1.

Nem-termelőszolgáltatások költségei
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5.1.1.

Ügyvédi szolgáltatások költségei

345.000,00

360.000,00

0,00

360.000,00

0,00

5.1.2.

Takarítási szolgáltatások költségei

75.000,00

100.800,00

0,00

105.000,00

0,00

5.1.3.

478.800,00

478.800,00

0,00

478.800,00

0,00

230.000,00

200.000,00

0,00

80.000,00

0,00

0,00

450.000,00

0,00

399.000,00

0,00

275.276,00

200.000,00

0,00

350.000,00

0,00

5.2.

Könyvelői szolgáltatások költségei
Foglalkoztatottak
továbbképzésének
költségei
Fordítási szolgáltatás költségei
Egyéb nem termelő jellegű szolgáltatások
költségei
Reprezentációs költségek

300.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

0,00

5.3.

Biztosítási díj költségei

125.000,00

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

5.4.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10.000,00

121.442,00

0,00

23.388,00

0,00

5.5.

Tagságdíjak költségei

80.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

0,00

5.6.

Adó- és járulék-költségek

79.761,00

85.252,00

0,00

95.252,00

0,00

5.7.

Egyéb immateriális költségek

350.000,00

420.000,00

0,00

400.000,00

0,00

15.448.449,00

16.998.740,00

100.000,00

16.998.740,00

100.000,00

5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

Összesen:

Az egyes helyrendek előirányzatinak összegét az előre nem látható és be nem tervezhető események bekövetkezése miatt kellett módosítani. Továbbá, a 2015.
első felében keletkezett költségeket felülvizsgálva és szem előtt tartva a kiadások folyamatos ésszerűsítését, az egyes helyrendeket a Társaság szükségleteihez
igazítottuk, oly módon hogy azok összegét a minimális mértékűre csökkentettük.
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A Tervmódosításban szereplő változások kihatnak az állapotmérlegre és a sikermérlegre, így
módosulnak a 2015. évi állapotmérleg és sikermérleg is.

Az Állapotmérleg (2015.12.31. terv, negyedévi előrejelzések) adatlap az 5.1. mellékletben található
A Sikermérleg (2015.01.01-12.31. terv, negyedéves előrejelzések) adatlap az 5.2. mellékletben
található
A Működési terv 5. A 2015. évi pénzügyi mutatók terve fejezet azon részei, melyek a támogatásokra és
a Társaság 2015. évi folyó működési költségeire befolyó egyéb pénzbeáramlásokra, a
nagyberuházások támogatási tervére, a támogatások indokolására, az egyes kiadási helyrendek
indoklására, a nyereség elosztásának tervezett módjára, a készpénz-áramlási beszámolóra és a
Támogatások (2015.01.01.-12.31. terv, negyedévi előrejelzések) adatlapra vonatkozó részében
változatlan marad.

5. BÉR- ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
Miután kielemeztük a Társaságnak az alkalmazottak szakmai továbbképzésére vonatkozó igényeit és
szükségleteit a következő fél évre, a költségek ésszerűsítésével a Társaság a Folyó működési költségek
tervének 5.1.4. – Az alkalmazottak szakmai továbbképzése helyrendjén szereplő előirányzatot
200.000,00 dinárról 80.000,00 dinárra csökkentette.
A 3.5.1. Hazai napidíjak költségei helyrend 120.000,00 dinárról 135.000,00 dinárra lettek
megnövelve, mert az átrakodó állomások építésére és az eszközbeszerzésekre közzétett tender
pályázatainak elbírálása miatt gyakrabban kell majd Belgrádba utazni, az eljárás ugyanis az Európai
Unió Küldöttségének belgrádi székhelyén folyik majd, és az eredetileg tervezett időszaknál hosszabb
ideig fog tartani.
A 3.5.3. Külföldi napidíjak költségei helyrend 80.000,00 dinárról 120.000,00 dinárra lett megnövelve
külföldi környezetvédelmi kiállítások való részvétel miatt, ugyanis Szerbiában nincsenek olyan
szakosított kiállítások és vásárok, melyeken hulladékkezeléssel kapcsolatos új technológiákat és
eszközöket mutatnak be.
A dolgozók 3.5.9. helyrenden tervezett egyéb személyi juttatásai 70.000,00 dinárról 100.00,00 dinárra
lettek megnövelve, és azok a dolgozóknak és családtagjaiknak nyújtott segélyekre vonatkoznak
(szolidáris segély), a munkatörvénynek és a többi pozitív jogszabálynak megfelelően (hosszabb ideig
tartó betegség, rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek beszerzése és a jogszabályokkal
előírt egyéb esetekre). Az említett helyrenden az előirányzat megnövelésére a Működési terv és a
Társaság szükségleteinek összehangolása miatt került sor, a Működési tervnek az említett helyrenden
tervezett eszközök tekintetében történt megvalósulásán végzett elemzés eredményeképpen.
A költségeket szemléltető táblázat az Alkalmazottak utáni költségek adatlapban ismertetett módon
változott meg.
A Foglalkoztatottak utáni költségek adatlap a 6.1.sz. mellékletben található
A Működési terv 6. Bér- és foglalkoztatáspolitika fejezetének azon részei, amelyek a 2015. évi
munkaköri besorolásra, a foglalkoztatás ütemtervére és szerkezetére, a foglalkoztatottak nem és
életkor szerinti összetételére, a munkakor szerinti összetételre és a foglalkoztatottság százalékarányára,
8
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az egyes hónapokra tervezett munkabérekre és a dolgozók 2015. évre tervezett létszámára vonatkozó
részei, továbbá a Működési terv 6. fejezetében felsorolt többi adatlap változatlan marad.

6. BERUHÁZÁSOK
6.1.

A társaság tőkebefektetései

Módosul a tőkeberuházásoknak a projektek megvalósulásának pénzügyi mutatóira vonatkozó
táblázata.
A Nagyberuházások költségterve a 2015-2017 időszakra adatlap a 7.1. sz. mellékletben található

9

1137

6.2. Beruházási terv
A Társaság által megvalósított nagyberuházások költségterve a következőre módosul: (az összegek ezer dinárban feltüntetve)

Sorsz.

Befektetés elnev.

1.

Műszaki tervdokumentáció
A műszaki tervdokumentációval
kapcsolatos
átvállalt
kötelezettségek

2014. évi 2015. évi
terv
terv

A pénzelés forrásai - 2015
A pénzelés forrásai - 2015
2016.
2017.
2015.évi
terv
Alapítók
VAT
SZK
Alapítók
VAT
SZK
Pénzelés forrása költségvetése költségvetése költségvetése módosítása költségvetése költségvetése költségvetése alapítók költségvetése

11.660

3.600

0

3.600

0

3.650

0

3.650

0

0

7.044

180

6.864

0

7.044

180

6.864

0

3.

Állami hatósági illetékek és
díjak (felülvizsgálati bizottság,
tűzvédelmi
jóváhagyás,
bizottság a hatástanulmányra,
kataszteri illetékek)

1.660

1.536

700

836

0

670

120

550

0

4.

Illetékes intézmények műszaki
feltételei

800

420

0

420

0

250

0

5.

Urbanisztikai feltételek, tervek

800

600

0

600

0

250

6.

A
műszaki
dokumentáció
műszaki ellenőrzése

0

1.320

0

1.320

0

Építési munkák
Munkafelügyeleti szolgáltatás,
mely pénzelése az alapítók
költségvetéséből történik
Lerakó építésére vonatkozó
tanácsadási szolgáltatások

0

28.830

28.830

0

0

240

240

0

1.380

0

11.

Hulladékbegyűjtő berendezések
beszerzése
Kutatási szolgáltatás

12.

Földmérési szolgáltatás

2.

7.
8.
9.
10.

0

0

0

0

250

0

0

0

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

113.490

10.800

0

0

0

0

0

0

1.310

0

0

1.380

0

0

0

0

0

0

0

384.000

0

0

384.000

384.000

0

0

384.000

0

0

0

480

0

480

0

480

0

480

0

0

0

0

0

0

0

0

150

0

150

0

0

0
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A villamosenergia-rendszerre
való csatlakozás költségeitervezés költségei

0

0

0

0

0

2.883

0

2.883

0

0

0

14.

A villamosenergia-rendszerre
való csatlakozás költségeikiépítés költségei

0

0

0

0

0

29.650

29.650

0

0

0

0

15.

Munkavédelmi és -biztonsági
szolgáltatás

0
14.920

0
429.450

0
29.950

0
15.500

0
384.000

423
429.450

0
29.950

423
15.500

0
384.000

0
114.800

0
10.800

13.

ÖSSZESEN

Megjegyzés:
A villamosenergia-rendszerre történő csatlakozás költségei (a tervezési és építési költségek) a Működési tervben az 1. Műszaki tervdokumentáció, és a 7.
Építési munkák sorszám alatt lettek feltüntetve. A csatlakozás költségei az említett módon lettek tervezve, mert az akkori eljárás szerint a villamosenergiarendszerre való csatlakozáshoz a tervek kidolgozását, a vezetékek és trafóállomások kiépítését a csatlakozni kívánó beruházónak kellett volna elvégeznie.
Időközben viszont változás állt be az eljárási rendbe, és az új szabályok szerint a villamosenergia-rendszerre való csatlakozás költségeit a Szerbiai
Villanygazdaság szabja meg, amit a beruházónak a csatlakozáshoz a Szerbiai Villanygazdaságnak kell kifizetnie, a vezetékek megtervezését és kiépítését
pedig a Szerbiai Villanygazdaság végzi.
Módosul a Működési terv 7.2. Beruházási terv fejezetének azon része, amely az IPA alapból finanszírozott beruházások könyvelésére vonatkozik, oly módon,
hogy a beruházás ezen része utólag, az építmény átadása után nem lesz elkönyvelve, mint azt a Működési tervben előirányoztuk, hanem szukcesszíven, a
beruházás megvalósulásának ütemében lesz nyilvántartásba véve. Az említett változásra azért került sor, mert az Európai Unió Küldöttsége, mint az IPA Alap
képviselője engedélyezte, hogy a kivitelező, a FIDIK Inženjer révén a könyvelésre alkalmas könyvviteli okmányokat a Társasághoz, mint az IPA eszközök
végső kedvezményezettjéhez továbbítsa Az említett változásnak megfelelően, a beruházásnak az IPA Alapból finanszírozott része, amelyre a kivitelezők
meghatározták a beruházás megvalósulásának ütemét, be lett jegyezve a 2015-2017. időszakra vonatkozó nagyberuházások költségterve adatlapba (7.1.
melléklet).
A Működési terv 7.2. Beruházási terv fejezetének többi részei, melyek a tevékenységek leírására, a regionális hulladékgazdálkodási rendszer létesítményeinek
építési ütemtervére, a szükséges eszközök beszerzésére és a finanszírozási forrásokra vonatkoznak, változatlanok maradnak.
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7. ADÓSSÁGVÁLLALÁSOK
Kötelezettségek
Az 1.1. Folyó működési költségek terve helyrenden a Működési tervvel 628.946,00 dinár lett
előirányozva az egy éven belül esedékessé váló egyéb hosszú távú kötelezettségekre, melyek a
Társaság által lízingelt személygépkocsi esedékes részleteinek törlesztésére vonatkoznak, amelyeket a
2015. évben kell kifizetni.
A Működési terv módosításával az említett helyrenden tervezett előirányzat 610.000,00 dinárra lett
lecsökkentve, miután a tervezett összeget az euró árfolyamához igazítottuk.
A fentebbieknek megfelelően módosul a Hitelkötelezettségek esedékességének és törlesztésének 2015.
évi tervével összhangban, amely a 8.1. mellékletben található.
A Működési terv 8. Adósságvállalás fejezetének többi, a követelésekre vonatkozó része és a 8.2.
melléklet változatlan marad.

8. A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉHEZ, FOLYÓ BEFEKTETÉSI
KARBANTARTÁSHOZ ÉS KÜLÖN CÉLOKRA SZÜKSÉGES JAVAK,
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK BESZERZÉSÉRE TERVEZETT
PÉNZESZKÖZÖK
8.1.

Javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett pénzeszközök

Változik a tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett
pénzeszközök táblázati bemutatása.
A tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére tervezett
pénzeszközök adatlap a 9.1. sz. mellékletben található

9. MELLÉKLETEK
5.1. sz. melléklet - Mérleg, terv 2015.12.31-ig
5.2. sz. melléklet – Eredmény-kimutatás, terv 01.01-2015.12.31. időszakra
6.1. sz. melléklet – Foglalkoztatottak utáni költségek
7.1. sz. melléklet - Nagyberuházások költségvetése a 2015-2017 időszakra
8.1. sz. melléklet - A hitelkötelezettségek esedékességének terve és a hitelezőnkénti törlesztési terv
2015-re
9.1. sz. melléklet - A tevékenység végzéséhez szükséges javak, szolgáltatások és munkák beszerzésére
tervezett pénzeszközök
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147.

A szociális védelemről szóló törvény (аz SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 4.
szakaszának 2. bekezdése, 111. szakasza és 209. szakaszának 6. pontja, a helyi önkormányzatról
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz. – más törv.) 20.
szakaszának 17. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. október
30-án tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
A FEJLŐDÉSBEN GÁTOLT GYERMEKEK ÉS FIATALOK SZÁLLÍTÁSI
KÖLTSÉGEINEK A TÉRÍTMÉNYÉRŐL INDIVIDUÁLIS KEZELÉSEK NYÚJTÁSA
CÉLJÁBÓL
1. szakasz
A KKT a jelen rendelettel előirányozza a feltételeket és az eljárást a fejlődésben gátolt
gyermekek és fiatalok és kísérőik szállítási költségeinek térítményére a jogosultság
érvényesítését, akiknek Zenta község területén van a tartózkodási helyük, individuális kezelések
nyújtása céljából a legközelebbi megfelelő intézményben és szervezetben, amelyek a nappali
tartózkodás szolgáltatását nyújtják.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szállítási költségek térítményére a jogosultságot a
fejlődésben gátolt gyermekeknek és fiataloknak a 26. életévük betöltéséig biztosítjuk (a
továbbiakban: használók).
2. szakasz
A használó és kísérője szállítási költségeit a nyilvános közlekedés legalacsonyabb ára
mértékéig ismerjük el.
A kísérő szállítási költségeinek megtérítésére a fejlődésben gátolt használó szülője, a
gyámja és a nevelője jogosultak.
Amennyiben nincs biztosított nyilvános közlekedés az útvonalon, vagy, amennyiben a
használó nem képes használni a nyilvános közlekedést, elismerjük a saját jármű használatának
költségeit 1 liter üzemanyag árának mértékéig minden 10 kilométeres távolságra a nappali
tartózkodást szolgáló intézménytől vagy szervezettől.
3. szakasz
A jelen rendelet 1. szakaszának 1. bekezdése szerinti szállítási költségek térítményére a
jogosultság a használó,a szülő, a gyám vagy a nevelő által a zentai Szociális Védelmi
Központnak benyújtott kérelem alapján érvényesíthető, amely mellé az alábbi dokumentációt kell
csatolni:
- az intézmény, illetve szervezet igazolása a használónak az individuális kezelésbe való
bekapcsolódásáról a nappali tartózkodási program kereteiben,
- a Reszorközi Bizottság véleménye az individuális kezelés szükségességéről a nappali
tartózkodást szolgáló intézményben vagy szervezetben,
- a használó születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata,
- a kérelem benyújtójának a gyámságról, illetve a nevelőszülőségről szóló végzése – amennyiben
van ilyen,
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- a használónak és a kérelem benyújtójának a tartózkodási hely bejelentője vagy a személyi
igazolványának fénymásolata vagy az elektronikusan leolvasott személyi igazolványa, és
- a kérelem benyújtója folyószámlájának a fénymásolata.
4. szakasz
A jelen rendelet rendelkezései szerint a szállítási költségek térítését a hónap első napjától
kezdődően ismerjük el, amelyben a kérelmet benyújtották, amennyiben azt a hónap 5-éig
nyújtották be, ellenkező esetben a kérelem benyújtását követő következő hónap első napjától
ismerjük el.
Kivételesen, ha a kérelem 2015. november 15-éig benyújtásra kerül, a szállítási költségek
megtérítése a jelen rendelet rendelkezései szerint 2015. szeptember 1-jétől kezdődően kerül
elismerésre, éspedig a nappali tartózkodásra szolgáló intézménynek vagy szervezetnek a használó
látogatásai számáról szóló igazolása, valamint a tömegközlekedési jegyárakról, illetve az
üzemanyagárakról szóló igazolás alapján.
A jelen rendelet 1. szakasza szerinti szállítási költségek megtérítésére való jogosultságról
első fokon a zentai Szociális Védelmi Központ dönt az általános közigazgatási eljárásról szóló
törvény és a jelen rendelet rendelkezései szerint.
A közigazgatási ügy megoldása céljából a zentai Szociális Védelmi Központ kérhet más
dokumentációt is, amellyel bizonyítják a benyújtott kérelem megalapozottságát.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti végzésre a fellebbezésről a Községi Tanács dönt.
5. szakasz
A jelen rendelet 1. szakaszának 1. bekezdése szerinti szállítási költségek havi
összegekben kerülnek kifizetésre, a nappali tartózkodást szolgáló intézmény vagy szervezet
igazolása alapján a használónak a látogatásai száma és a nyilvános szállításban a csatolt eredeti
jegyek, illetve az üzemanyag vásárlásáról a pénztári számla pénzösszege alapján.
A jelen rendelet szerinti útiköltségek térítésének kifizetését a zentai Szociális Védelmi
Központ végzi a havi elszámolások alapján, Zenta község költségvetésének a céleszközeiből.
6. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított
nyolcadik napon lép hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 451-23/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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148.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006.,
65/2008. sz. – más törvény és 41/2009. sz.) 28. szakaszának 4. bekezdése, a szabálysértésről
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013. sz.) 4. szakaszának 1. bekezdése és 35.
szakaszának 2. bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a
2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A VETÉS, AZ ÜLTETVÉNYEK ÉS A
MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK, UTAK, CSATORNÁK ÉS EGYÉB
LÉTESÍTMÉNYEK MEZEI KÁROKTÓL VALÓ VÉDELMÉRŐL
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz
A KKT a jelen rendelettel rendezi Zenta község területén a mezőgazdasági
földterületeken a vetés és az ültetvények, az utak, a csatornák és más létesítmények védelmét a
mezei károktól, a mezei károktól való védelem teendőiben a hatáskört, a jelen rendelet
lefolytatása feletti felügyeletet és egyéb kérdéseket, amelyek jelentőséggel bírnak a vetés, az
ültetvények, a mezőgazdasági földterületek, utak, csatornák és más létesítmények védelmében
a mezei károktól.
2. szakasz
értendő a földterület, amelyet mezőgazdasági
A mezőgazdasági földterületen
termelésre használnak (mezők, kertek, gyümölcsösök, szőlők, rétek, legelők, halastavak,
nádasok és mocsarak), a földterület, amely a mezőgazdasági termelés rendeltetésére
alkalmazható, valamint a mezőgazdasági földterület, amely építési telekként van elrendelve,
és amelyet a tervezett rendeltetésére való használatáig mezőgazdasági termelésre használnak,
tekintet nélkül a tulajdon formájára ezen a földterületen.
Mezei károkon értendő a kár, amely a vetésen, az ültetvényen, a fatörzseken, a
létesítményeken, a mezőgazdasági mehanizáción és a birtokokon más felszerelésen keletkezik
megsemmisüléssel és károsodással, a kár, amely
sérüléssel keletkezik, amely a
termelékenység, a mezőgazdasági földterület szerkezete és rétege csökkenéséhez vezet, és a
kár, amely bármilyen más sérüléssel keletkezik a mezőgazdasági földterületen, az utakon és a
csatornákon és más létesítményeken.
Az utakon értendőek az utak, amelyek összekötik a mezőgazdasági földterületek
parcelláit, tekintet nélkül azok kategóriájára.
Vetésen értendő az elvetett mezőgazdasági kultúra, amely az emberi és jószág
táplálkozására és ipari feldolgozásra van szánva.
Ültetvényeken értendőek a gyümölcsösök, szőlők, faiskolák, remízek, mezővédő
övezetek és erdei fák az utak mellett, a területeken, amelyek az ingatlan-nyilvántartóba mint
erdők, és mint fák a lakott települések parkjaiban vannak bejegyezve.
Csatornákon értendőek az öntöző és lecsapoló csatornák, amelyek határosak a
parcellákkal és mezei utakkal és a víz folyamatos beáramlását, illetve a fölösleges víz kiáramlását
szolgálják, éspedig a mezőgazdasági termelés előmozdítása céljából.
Veszélyes és káros anyagon értendőek a szervetlen és szerves vegyületek, amelyek
felölelik a toxikus, korróziós, gyúlékony, öngyulladó és radioaktív termékeket és hulladékot
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szilárd, folyékony és gáz halmazállapotban, és amelyeknek veszélyes és káros hatásuk van a
földterületre.
II.

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉNEK INTÉZKEDÉSEI
A TULAJDONJOG ÉS A HASZNÁLATI JOG VÉDELME

3. szakasz
Zenta község területén biztosított a tulajdon és más vagyoni jogok és a mezőgazdasági
földterület használati jogának, az utaknak, a csatornáknak és egyéb eszközöknek,
létesítményeknek és szerszámoknak a békés élvezete, amelyek a mezőgazdasági termeléssel
kapcsolatosak.
4. szakasz
А mezőgazdasági földterület, eszközök, létesítmények, felszerelés és szerszámok a
tulajdonjog, illetve a használati jog biztosítása céljából tilos:
1. traktorral, lovas kocsival vagy más szállítóeszközzel átmenni idegen megművelt vagy
műveletlen mezőgazdasági földterületen, a mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy
használójának írásos jóváhagyása nélkül, illetve, ha ezeken a mezőgazdasági területeken nincs
hivatalos használati jog az átjárásra idegen földterületen,
2. gyalogos ösvények kialakítása idegen megművelt vagy műveletlen mezőgazdasági
földterületeken,
3. szántás, vagy bármiféle más cselekmény az idegen mezőgazdasági földterületen, a
mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy használójának az írásos beleegyezése nélkül,
4. létesítmények vagy eszközök bontása, megsemmisítése vagy sérülése, amelyek
a
mezőgazdasági földterület használatának funkciójában állnak (kunyhó, kerítés, elhelyezett
jelzés, gép, szerszám, kellékek stb.) idegen mezőgazdasági földterületen,
5. a mezsgye vagy a határ megsértése, eltávolítása vagy áthelyezése,
6. mezőgazdasági mechanizáció, munkaeszközök és a mezőgazdasági földterület művelését
szolgáló eszközök használata, a vetés és a termény leszedése, a mezőgazdasági kultúrák
védelmének és ápolásának a kivitelezése, oly módon, amellyel kárt okoz a szomszédos
mezőgazdasági földterületen.
A VETÉS ÉS AZ ÜLTETVÉNYEK VÉDELME
5. szakasz
A mezőgazdasági földterület tulajdonosa, illetve használója köteles:
1) a művelhető mezőgazdasági földterületet rendszeresen művelni és alkalmazni a törvénnyel és
egyéb jogszabályokkal előirányozott intézkedéseket,
2) jó gazda módjára, és a jó mezőgazdasági gyakorlat kódexe szabályai szerint eljárni.
6. szakasz
A mezőgazdasági földterületet mezőgazdasági termelésre kell használni és más célokra
nem használható fel, kivéve a törvénnyel megállapított esetekben és feltételek mellett.
7. szakasz
A vetés és az ültetvények védelme céljából a mezei károktól Zenta község területén tilos:
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1. eltulajdonítani, leszakítani, csupálni, kaszálni és leszedni idegen vetéseket és ültetvényeket és
terményeket idegen mezőgazdasági földterületen, a mezőgazdasági földterület tulajdonosának
vagy használójának írásos jóváhagyása nélkül,
2. eltörni, vágni, leszakítani, vegyi vagy biológiai úton, és bármiféle más módon megsérteni
vagy megsemmisíteni idegen ültetvényeket és egyéb fákat,
3. eltörni, vágni, leszakítani, vegyi vagy biológiai úton, és bármiféle más módon megsérteni
vagy megsemmisíteni a fákat a szélvédő sávokban, tekintet nélkül arra, hogy a szélvédő sáv a
saját vagy idegen mezőgazdasági földterületen vagy az utak mellett található,
4. begyűjteni a mezőgazdasági termékek maradványait idegen mezőgazdasági földterületeken, a
mezőgazdasági földterület tulajdonosa vagy használója írásos jóváhagyása nélkül,
5. a mezőgazdasági földterületen összerakott termények és mezőgazdasági vetések maradványait
(boglyák stb.) széttúrni, szétdobálni vagy ledönteni,
6. megsérteni a vetéseket és ültetvényeket a szomszédos parcellán a földterület művelési
tevékenysége, a vetés és a termények beszedése és a növények vegyszerekkel való védelme
során.
A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET TERMÉKENYSÉGÉNEK VÉDELME
8. szakasz
A művelhető mezőgazdasági földterületek tulajdonosai, illetve bérlői kötelesek a
mezőgazdasági földterület termékenységének és vegyi és biológiai tulajdonságainak a védelme
céljából foganatosítani minden intézkedést és aktivitást, amelyeket a földterület természetes
funkciói, a földterületnek a rendeltetésével összhangban, a földterület megóvása és
előmozdítása tartós biztosításának céljából eszközölnek.
9. szakasz
A mezőgazdasági földterület termékenységének védelme és a vegyi és a biológiai
tulajdonságainak megőrzése céljából tilos:
1. különféle növényi maradványokat, az elpusztult jószágok tetemeit, a hulladék anyagot,
köveket, földet, építkezési törmeléket, gyomot és egyéb szemetet kihordani a mezőgazdasági
földterületre, az utakra, a csatornákba és más vízfolyamokba, kutakba és halastavakba kivinni
és eldobni,
2. használt műanyag masszát otthagyni vagy felszántani, fólia, göngyöleg és hasonlók
formájában,valamint egyéb nehezen leépülő anyagokat a mezőgazdasági földterületeken, az
utak mellett, a csatornákban vagy más vízfolyamokban, kutakban és halastavakban,
3. biológiailag nem leépülő fóliát használni a művelhető mezőgazdasági földterületeken,
4. veszélyes és káros anyagokat kiengedni és elhelyezni a mezőgazdasági földterületeken, az
öntöző és lecsapoló csatornákban és más vízfolyamokban, kutakban és halastavakban,
5. kiengedni a fekália és vizelet hulladékot a saját vagy idegen mezőgazdasági földterületre és
az öntöző és lecsapoló csatornákba, kutakba és halastavakba,
6. az előírással ellentétesen használni ásványi és szerves trágyát és növényvédő szereket,
7. használni a mezőgazdasági mehanizációt, szerszámokat és a mezőgazdasági földterület
művelését szolgáló eszközöket, a vetés és a termény beszedését, a mezőgazdasági kultúrák
védelmét és ápolását oly módon, amellyel kárt okoznak a szomszédos mezőgazdasági
földterületen,
8. mérgező csapdákat és másfajta mérgeket szétrakni,
9. üríteni a permetezőt és a ciszternákat az arra nem kijelölt helyen,
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10. a felhasznált vetőmaganyag, ásványi trágya, növényvédő szerek és más felhasznált eszközök
üres göngyölegét szétdobálni a mezőgazdasági földterületeken,
11. nem foganatosítani az intézkedéseket a
parlagfű szisztematikus eltávolítására a
mezőgazdasági földterületen.
TŰZVÉDELEM
10. szakasz
Minden jogi és természetes személy, amely/aki aratási munkálatokat végez köteles
foganatosítani a kalászos vetések különleges tűzvédelmi intézkedéseit.
A kalászos vetések különleges tűzvédelmi intézkedésein értendő:
1) állandó ügyelet megszervezése,
2) a megfigyelő szolgálat megszervezése,
3) a kapcsolati és tájékoztatási szolgálat megszervezése,
4) a mehanizációnak a megfelelő tűzvédelmi felszereléssel való ellátása,
5) a tűzvédelmi felszerelés ellenőrzése,
6) a mehanizáció kifogástalanságának ellenőrzése,
7) a vetés elraktározásának ellenőrzése, mindezt összhangban a mezőgazdaságban
a
különleges tűzvédelmi intézkedésekről szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye, 27/84.
sz.)
11. szakasz
A személyek, akik kezelik a gépeket az aratás és cséplés ellátására, ismertetve kell
hogy legyenek a tűz kiütése megakadályozásának intézkedéseivel és fel kell hogy legyenek
készítve a tűz oltását szolgáló eszközök és felszerelés kezelésére.
12. szakasz
A gépeknek, amelyekkel az aratást és cséplést végzik a felszerelésükben kell hogy
legyenek előirányozott készülékek a tűz oltására.
13. szakasz
A vetések, ültetvények, létesítmények és eszközök (kunyhó, kerítés, elhelyezett jelzés,
mappa, szerszám, készletek stb.) védelme céljából a mezőgazdasági fölterületen tilos:
1. a vetés- és más növényi maradványok és a szemét égetése,
2. nyílt tűz tüzelése épületek, létesítmények közelében, amelyekben emberek és jószág
tartózkodik, a jószágtáp elhelyezését szolgáló épületek és egyéb létesítmények közelében,
amelyek gyúlékonyak,
3. az aratás utáni maradványok felgyújtása és a nyílt lánggal való megközelítésük:
- a bevetett parcellák a vetés érése idején az aratás befejezéséig és a learatott vetés eltávolításáig
a szántókról,
- a helyeken, amelyeken, cséplést végeznek és gépekhez, amelyekkel a cséplést végzik,
4. a növények részeinek a felgyújtása (levelek, ágak, bozót, széna stb.) felgyújtása a
mezőgazdasági földterületeken,
5. a remíz felgyújtása,
6. a tűz kitörése közvetlen veszélyének észrevétele vagy tűz esetén nem elhárítani a veszélyt,
illetve nem oltani a tüzet, vagy a tűzről haladéktalanul nem értesíteni a hatásköri tűzoltó
egységet vagy rendőrállomást.
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14. szakasz
A személy, aki a cselekedetével előidézte a tüzet köteles a tűzoltó-mentő egységnek
megtéríteni a beavatkozás költségeit, összhangban a külön jogszabállyal.
A FAGYTÓL VALÓ VÉDELEM
15. szakasz
A mezőgazdasági vetések fagytól való védelmét a mezőgazdasági földterület
tulajdonosai, illetve használói folytatják le fizikai módszerek alkalmazásával (ködösítés, a
levegő keverése, harmatozással, a levegő melegítésével stb.) és vegyi módszerekkel (vegyi
anyagok alkalmazásával).
JÉGESŐTŐL VALÓ VÉDELEM
16. szakasz
A mezőgazdasági vetéseknek a jégeső hatása elleni védelmét a Szerb Köztársaság
Belügyminisztériumának a rendkívüli helyzetek szektorának a jégeső elleni védelmi osztálya
folytatja le a tűzvédelmi állomások által.
A JÓSZÁG LEGELTETÉSE
17. szakasz
A jószágok és szárnyasok tulajdonosai, illetve tartói kötelesek a jószágot és a
szárnyasokat oly módon őrizni, hogy azok ne okozzonak mezei kárt a mezőgazdasági
földterületen.
18. szakasz
A jószág legeltetése kizárólag a legelőkön és a saját mezőgazdasági földterületen
eszközölhető.
A mezőgazdasági földterület tulajdonosai, illetve használói írásos jóváhagyás
megadásával engedélyezhetik a jószágtartóknak, hogy az ő művelhető mezőgazdasági
földterületükön legeltessék a jószágot és a szárnyasokat.
19. szakasz
A mezőgazdasági földterületen a vetések és az ültetvények megvédése céljából tilos:
1. legeltetni és a jószágot és a szárnyasokat kiterelni a mezőgazdasági földterület tulajdonosának
vagy használójának írásos jóváhagyása nélkül
idegen
megművelt vagy műveletlen
mezőgazdasági földterületén keresztül, kivéve a jószág itatását szolgáló vizeket, amelyek a
legelőkön találhatóak, összhangban a mezőgazdasági földterületről szóló törvény 74.
szakaszával,
2. terelni a jószágot az utakon, amelyek a mezőgazdasági földterület mellett vezetnek,
3. a jószágot felügyelet nélkül a mezőn hagyni, vagy a jószág őrzését olyan személyre bízni,
aki a kora, lelki vagy testi képessége miatt nincs abban az állapotban, hogy állandóan vagy
teljesen uralja a jószágot,
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4. a juhok és más jószág nomád legeltetését végezni, a károk megakadályozása miatt, amelyek
a juhok és más jószág nomád legeltetésével és az állatok fertőző és parazitás betegségeinek
megjelenésével és terjesztésével keletkezhetnek.
AZ UTAK ÉS AZ ÖNTÖZÖ ÉS LECSAPOLÓ CSATORNÁK FELETTI HIDAK VÉDELME
20. szakasz
Minden polgárnak azonos joga van használni és kötelezettsége őrizni az utakat amelyek
összekötik a mezőgazdasági parcellákat.
A jelen rendelet rendelkezései, amelyek az utak védelmére vonatkoznak, vonatkoznak az
öntöző és lecsapoló csatornák feletti hidakra is.
21. szakasz
Az utak védelme céljából, amelyek összekötik a mezőgazdasági parcellákat, tilos:
1. elszántani, felszántani, szűkíteni, átkapálni, beszórni vagy betemetni és bármiféle más módon
megsérteni az utakat, amelyek összekötik a mezőgazdasági parcellákat,
2. otthagyni a járműveket, a mehanizációt és a jószágot a mezőgazdasági munkálatok
kivitelezése idején az utakon, amelyek összekötik a mezőgazdasági parcellákat, oly módon,
hogy zavarják a közlekedést az úton, vagy kárt okoznak idegen mezőgazdasági földterületen,
3. súlyos mehanizációval átkelni esős időszakban és magas vízüledék esetén az utakon, amelyek
összekötik a mezőgazdasági parcellákat,
4. rontani az utakat a mezőgazdasági gépek elemeinek nem időben történő kikapcsolásával.
22. szakasz
A kategorizálatlan utakat, amelyek összekötik a mezőgazdasági földterületek parcelláit
(mezei utak), Zenta község tartja karban.
23. szakasz
A sérült utaknak az eredeti állapotba hozása céljából, a mezőőrök, a mezőgazdasági
földterületek tulajdonosai, illetve bérlői kezdeményezésére Zenta község elrendeli az újbóli
mérést vagy a sérült út javítását.
A mérés és az út rendezésének költségei a kár elkövetőjét terhelik.
A CSATORNÁK, KUTAK ÉS A KATASZTERI LÉTESÍTMÉNYEK VÉDELME
24. szakasz
A mezei kutakat el kell keríteni, biztosított hozzáféréssel és el kell őket látni itatókkal és
kellékekkel azok rendszeres karbantartására és használatára.
A csatornák, kutak és kataszteri létesítmények védelme céljából tilos:
1. kiengedni a fekáliákat és vizelet hulladékot a csatornákba és a kutakba,
2. bedobálni különféle növényi maradványokat, vegyszereket, hulladékot, törmeléket,
göngyöleget, állati tetemeket és más szemetet a csatornákba és a kutakba,
3. átszántani, szűkíteni, átkapálni, beszórni, betemetni és mása módon megsérteni a
csatornákat és a kutakat,
4. megszegni a csatorna és a bennük levő víz működőképességét,
5. megsérteni, eltávolítani vagy elmozdítani a tiltó vagy figyelmeztető jeleket,
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6. megsérteni, eltávolítani vagy elmozdítani a mezsgyét, határt és egyéb hasonló kataszteri
létesítményeket vagy ismertetőjeleket.
III.

A MEZEI KÁRTÓL VALÓ VÉDELMI TEENDŐK HATÁSKÖRE
MEZŐŐRSZOLGÁLAT

25. szakasz
A mezei károktól való védelem teendőit a községi közvállalat látja el, amely regisztrálva
van ezen tevékenység végzésére.
A mezei károktól való védelem teendőinek az ellátását a község átruházhatja más
vállalatra, illetve vállalkozóra is szerződéssel, 10 éves időtartamra, de legtöbb 25 évre, a
törvénnyel előirányozott eljárás lefolytatását követően, amely a nyilvános – magán partnerséget
és a koncessziót szabályozza.
26. szakasz
A mezőőrszolgálat teendői az alábbiak:
1. a mezőőrök által biztosítsa a mezőgazdasági földterület védelmi intézkedéseinek lefolytatását,
amelyeket a jelen rendelet 3-24. szakaszai irányoznak elő,
2. megszervezi a jószág elhelyezését, amelyet kárban talált és őrző nélkül,
3. minden tiltott cselekményt illetően, amellyel mezei kárt okoztak, megállapítsa a cselekmény
közelebbi ismertetőit, begyűjtse az adatokat a mezőgazdasági földterületről, útról, csatornáról
vagy más létesítményről, amelyen a kárt okozták és annak tulajdonosáról, illetve használójáról,
hogy begyűjtse az adatokat az elkövetőről és a tanúkról, amennyiben vannak, és minderről
készítsen jegyzőkönyvet,
4. az okozott mezei kárról időben tájékoztassa a mezőgazdasági földterület tulajdonosát, illetve
használóját, akinek a kárt okozták, a mezőgazdasági felügyelőt, más felügyelőket és szerveket,
5. átveszi a sértett személyek kérelmeit a mezei kár becslését illetően és eljár azok szerint a
jelen rendelettel megállapított módon,
6. egyéb teendőket is ellát, összhangban a jelen rendelettel.
A MEZŐŐRSZOLGÁLAT VEZETŐJE
27. szakasz
A mezőőrszolgálatot a mezőőrszolgálat vezetője vezeti.
28. szakasz
A mezőőrszolgálat vezetője:
- kidolgozza a mezőőrszolgálat éves munkaprogramjának a javaslatát,
- benyújtja a mezőőrszolgálat éves munkaprogramjának a javaslatát a Zentai Községi Képviselőtestületnek,
- évente legalább egyszer megküldi Zenta Község Képviselő-testületének a mezőőrszolgálat
munkajelentését és a munkaeredményekről szóló jelentését,
- megszervezi a mezőőrök munkáját, összhangban a mezőőrszolgálat éves tervével,
- beosztja a mezőőröket, összhangban a szükségletekkel, valamint a mezőőrszolgálat közös
akciói esetén Zenta község területén más szervekkel,
- megtervezi és lefolytatja a mezőőrök munkájának ellenőrző akcióit,
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- tájékoztatja a köztársasági mezőgazdasági felügyelőt és más szerveket és felügyelőségeket a
hatáskörébe tartozó intézkedések foganatosításáról,
- megküldi a mezőőrök jegyzőkönyveit a bizonyítékokkal a tiltott cselekményekről a Zentai
KLKV foglalkoztatottjának, aki meghatalmazással bír a szabálysértési eljárás megindítására a
jelen rendelettel előirányozott szabálysértésért,
- a mezőőrtől átvett jegyzőkönyv alapján a bizonyítékokkal a tiltott cselekményről és az
okozott kárról, a mezőőr jegyzőkönyve megküldése mellett tájékoztatja a mezőgazdasági
földterület vagy más vagyon tulajdonosát, illetve használóját, akinek a kárt okozták, a
mezőgazdasági felügyelőt, és szükség szerint más hatásköri felügyelőségeket és szerveket,
különösen azokban az esetekben, ha a környezetvédelemről, az utakról, a köztisztaságról,
kommunális és más hulladék lerakásáról van szó az ellenőrzött területeken, intézkedések
foganatosítása céljából,
- átveszi a kérelmeket a mezei kár becslésére, amelyet haladéktalanul megküld a mezei károk
becslésében illetékes bizottságnak,
- a mezőőrök jegyzőkönyvei alapján tájékoztatja a hatásköri felügyelőt a hatáskörébe tartozó
intézkedések foganatosításának szükségességéről,
- egyéb teendőket is ellát, amelyek elengedhetetlenek a mezőőrszolgálat működéséhez.
A MEZŐŐR
29. szakasz
A mezőgazdasági földterület, a mezőgazdasági földterületen a vetés és az ültetvények,
az utak, a csatornák és más létesítmények közvetlen védelmét a mezei károktól a mezőőr végzi.
30. szakasz
A mezőőr a teendőinek és munkafeladatainak az ellátásakor hivatali
minőségével bír.

személy

31. szakasz
A mezőőrnek hivatalos igazolványa van.
A mezőőr igazolványa zöld színű, négyszögletes formájú, mérete 10 cm x 5 cm.
A mezőőr igazolványa tartalmazza a mezőőr család- és utónevét, a területet, amelyet a
mezőőr a mezei károktól véd, a mezőőr fényképét, a Zentai KLKV igazgatójának az aláírását és
pecsétjét.
32. szakasz
A teendők ellátása során a mezőőrnek hordania kell a hivatalos egyenruháját, a
minőségéről a világosan látható jelzést és a hivatali igazolványát.
A mezőőr jelzése egy 20 x 10 cm-es, fehér színű szalag, a „mezőőr” jelzéssel és a
mezőőr hivatali igazolványának számával, kiírva zöld színű betűkkel.
33. szakasz
A teendői ellátásában a mezőőrnek az alábbi jogai és kötelezettségei vannak, hogy:
1. naponta körbejárja a mezőgazdasági földterületeket, utakat és csatornákat a területen, amelyen
a mezőőri kötelezettségét végzi,
2. meggátoljon minden cselekményt, amellyel kárt okoznak,
3. megtalálja a mezei kár okozóit,
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4. megállapítsa a mezőgazdasági földterület tulajdonosának, illetve bérlőjének azonosságát,
akinek a kárt okozták,
5. minden tiltott cselekményre, amellyel mezei kárt okoztak, megállapítsa a cselekmény
közelebbi jellemzőit, az időt és helyet, ahol a kárt okozták, az adatokat a mezőgazdasági
földterületről, amelyen a kárt okozták, megjelölje a mezőgazdasági földterület tulajdonosát,
illetve használóját, a cselekmény elkövetőjét és a tanúkat, és erről jegyzőkönyvet készítsen,
6. a személyektől, akiket rajtakap a jelen rendelettel tiltott cselekmények végzésében
ideiglenesen elvegye igazolás mellett az összes eltulajdonított terményt és más tárgyakat, és
az igazolás mellett átadja a mezőgazdasági földterület
sértett tulajdonosának
vagy
használójának, amennyiben azok ismeretlenek, az elkobzott terményt és más tárgyakat átadja a
Zentai KLKV-nek további eljárás céljából,
7. a kárban talált jószágokat őrző nélkül vagy ismert tulajdonos nélkül elvezesse és átadja az
őrzési helyre,
8. tájékoztassa a hatásköri felügyelőt és a Zentai KLKV-t az elhullott jószágok tetemei
eltávolításának megszervezése céljából,
9. figyelmeztesse a mezőgazdasági földterület és az öntöző és lecsapoló csatorna tulajdonosát,
illetve használóját, hogy végezze el a gyom, a parlagfű és az ambrózia eltávolítását,
10. naponta vezessen jelentést a munkájáról,
11. egyéb teendőket is ellát, amelyeket a jelen rendelet állapít meg.
34. szakasz
A mezőőr köteles mezei kár felfedezése esetén jegyzőkönyvet készíteni, amely
tartalmazza: a kár okozásának idejét és helyét, az okozott kár leírását, a személy azonosságát
akit rajtakapott a kár okozásának cselekményében (család- és utónév, a születés kelte és helye,
lakcíme vagy tartózkodási helye, személyi száma és foglalkozása) és a nyilatkozatát, a tanúk
azonosságát és nyilatkozatát, a sértett személy – a mezőgazdasági földterület tulajdonosa vagy
bérlője - azonosságát és nyilatkozatát.
A mezőőr köteles a mezei kár felfedezésekor lefényképezni a
mezőgazdasági
földterületet, utat, csatornát vagy más létesítményt, amelyen a kárt elkövették, és minden
mást, ami lényeges a cselekmény jellemzőinek megállapításában, valamint megőrizni a
helyszínen talált tárgyakat.
A jegyzőkönyvet a bizonyítékokkal (fényképek, talált tárgyak) a mezőőr köteles
haladéktalanul odaadni a mezőőrszolgálat vezetőjének.
35. szakasz
Amennyiben a mezőőr nem tudja azonosítani a személyt, akit rajtakapott a jelen
rendelet 3-24. szakaszai szerinti tiltott cselekmény elkövetésében, vagy ha a személy elutasítja
az együttműködést a mezőőrrel, a mezőőr kérheti a Zentai Rendőrállomás hivatali személyeinek
támogatását.
36. szakasz
Amennyiben a mezőgazdasági földterület tulajdonosa, illetve bérlője megállapítja, hogy
mezei kárt okoztak nekik, és a mezőőr ezt nem vette észre, akkor a kárt a
mezőőrszolgálatnak kell bejelenteni az okozott kárról való tudomásszerzéstől számított
legkésőbb három napon belül.
A kár bejelentésekor a mezőgazdasági földterület tulajdonosa, illetve bérlője, akinek a
kárt okozták, köteles írásos formában megadni minden adatot, amely a mezőgazdasági
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földterületre, az időre és a cselekményre vonatkozik, amellyel a kárt okozták, valamint más
tényeket és körülményeket, amelyek jelentősek lehetnek a kár mértékének és az elkövetőnek a
megállapításában.
37. szakasz
A mezőőrszolgálat vezetője a bizonyítékokkal átvett jegyzőkönyv alapján a tiltott
cselekményről, amellyel kárt okoztak, köteles haladéktalanul tájékoztatni és megküldeni a
jegyzőkönyv egy példányát a mezőgazdasági földterület tulajdonosának, használójának, illetve
bérlőjének, akinek a kárt okozták.
A mezőőrszolgálat vezetője köteles a jegyzőkönyv egy példányát a bizonyítékokkal a
tiltott cselekményről, amellyel kárt okoztak, megküldeni a mezőgazdasági felügyelőségnek, és
ha szükséges más hatásköri felügyelőségeknek is.
A JÓSZÁGOK ÉS AZ ELKOBZOTT TÁRGYAK ŐRZÉSE
38. szakasz
A Zentai KLKV köteles biztosítani megfelelő helyiséget a jószágok, a termény és a
tárgyak őrzésére és elhelyezésére, amelyeket a mezőőrök elkoboztak, azoknak a tulajdonosnak,
illetve tartójuknak az átadásáig.
39. szakasz
Amennyiben a mezőőr a jószágokat mezei kárban találja őrző nélkül, vagy amelynek a
tulajdonosa ismeretlen, azokat el kell vezetnie, és át kell adnia az őrzésre kijelölt helyen.
A mezőőr köteles megszervezni a jószágok, termények és más elkobzott tárgyak
szállítását és elhelyezését, amiről jelentést készít és azt megküldi a mezőőrszolgálat vezetőjének.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés alapján a mezőőrszolgálat vezetője
biztosítja a tájékoztatás kifüggesztését a Zentai KLKV hirdetőtábláján és a helyi közösségben,
amelynek területén a jószágokat megtalálták, illetve, amelynek a területén a terményeket és
más tárgyakat elkobozták, amelyben a jószág, a termény és más tárgyak tulajdonosait, illetve
tartóit felhívják, hogy 5 napon belül vegyék át a jószágokat, a terményt és más tárgyakat, a
megjelöléssel, hogy ellenkező esetben a jószágokat eladják.
Ha a jószágok tulajdonosa, illetve tartója jelentkezik a meghatározott határidőn belül és
bizonyítja, hogy a jószágok, a termény vagy más tárgyak az övé, a szállítási, őrzési, illetve a
jószág táplálási költségeinek kiegyenlítését követően igazolással átadják neki a jószágot, a
terményt és a tárgyakat.
Amennyiben a jószág, a termény vagy tárgy tulajdonosa, illetve tartója nem jelentkezik a
meghatározott határidőn belül, vagy elutasítja a jószágok, termények vagy más tárgyak
átvételét a jelen szakasz 3. bekezdése szerinti feltételek mellett, lefolytatják a jószágok,
termények és tárgyak eladását árverés útján, és a kapott pénzeszközöket a jószágok szállítási,
táplálkozási és őrzési költségeinek levonása után letétbe helyezik.
Ha a jószágok, termények vagy más tárgyak tulajdonosa, illetve tartója nem jelentkezik 6
hónapon belül, vagy nem indít bírósági eljárást, a letétbe helyezett eszközök Zenta község
jövedelmévé válnak, és a befogott jószágok, a termények és más tárgyak ideiglenes
elhelyezésére szolgáló létesítmény kiépítésére, hozzáépítésére, adaptálására és karbantartására
és a mezőőrszolgálat felszerelésére fogják használni.
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IV.

A MEZEI KÁR MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSA

40. szakasz
A sértett személy kérésére el kell végezni a mezei kár becslését.
A mezei kár becslésére a kérelmet a mezőőrszolgálatnak kell benyújtani, és a
mezőőrszolgálat vezetője utalja azt a mezei károk becslésében illetékes bizottság felé (a
továbbiakban: bizottság).
41. szakasz
A bizottság négy tagból áll, a
mezőgazdasági szakma különböző profiljaiból
(földművelés,
gyümölcsészet és szőlészet, jószágtenyésztés,
növényvédelem) és egy
építészmérnökből.
A bizottság tagjainak legalább három év munkatapasztalattal kell rendelkezniük a
szakmában.
A bizottságot a község polgármestere nevezi ki.
A bizottság tagjainak a kinevezéséről szóló aktussal megállapítják a munkájukért járó
térítmény mértékét.
42. szakasz
A bizottság köteles összhangban a benyújtott kérelemmel a mezei kár becslésére kiszállni
a kár keletkezésének helyére, és erről jegyzőkönyvet készíteni.
A mezőgazdasági földterület tulajdonosa, illetve használója, akinek a kárt okozták és a
személy, aki felelős az elkövetett kárért, ha ez a személy ismert, kötelesek részt venni a
bizottság munkájában.
A mezei kár becsléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza: a becslés napját és óráját, az
alapvető adatokat a sértett és az elkövető azonosságáról, az időt, a cselekmény ténybeli leírását
(a cselekmény elkövetésének idejét, helyét és módját) és a keletkezett kár szakmai becslését,
mennyiségileg és értékben kimutatva.
A jegyzőkönyv tartalmazza a bizonyítékokat is a kár becslése elvégzésének módjáról
(fényképek, szakmai indoklás, számítások stb.).
A bizottság a mezei kár becsléséről szóló jegyzőkönyvet megküldi a mezőőrszolgálat
vezetőjének, a mezőőrszolgálat vezetője pedig a sértett személynek, a mezőgazdasági
felügyelőnek, más felügyelőségeknek és más hatásköri szerveknek.
V.

A KÁRTÉRÍTÉSRE VALÓ JOGOSULTSÁG ÉRVÉNYESÍTÉSE

43. szakasz
A mezőgazdasági földterület tulajdonosai, illetve használói, amelyen mezei kár
keletkezett, csak bírósági úton tudják érvényesíteni jogukat a kártérítésre.
VI. A MEZŐŐRSZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉNEK FINANSZÍROZÁSA
44. szakasz
A mezőőrszolgálat működésére az eszközöket Zenta község költségvetésében kell biztosítani.
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VI.

FELÜGYELET

45. szakasz
A jelen rendelet rendelkezései alkalmazásának a felügyeletét a Zentai Közigazgatási
Hivatal belső szervezeti egysége gyakorolja, amely hatáskörrel bír a gazdasági és mezőgazdasági
teendőkben, együttműködve a Zentai Közigazgatási Hivatal belső szervezeti egységével, amely
hatáskörrel bír a környezetvédelmi teendőkben és a Zentai Közigazgatási Hivatal belső szervezeti
egységével, amely hatáskörrel bír a kommunális teendőkben, a környezetvédelmi felügyelővel
és a kommunális felügyelővel.
VIII. BÜNTETŐ RENDELKEZÉSEK
46. szakasz
Szabálysértésért 10.000 dináros pénzbírsággal sújtható a természetes személy:
1. ha traktorral, lovas kocsival vagy más szállítóeszközzel átmegy idegen megművelt vagy
műveletlen mezőgazdasági földterületen, a mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy
használójának írásos jóváhagyása nélkül, illetve, ha ezeken a mezőgazdasági területeken nincs
hivatalos használati jog az átjárásra idegen földterületen (4. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja),
2. ha gyalogos ösvényt alakít ki idegen megművelt vagy műveletlen mezőgazdasági
földterületeken (4. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja),
3. ha szánt, vagy bármiféle más cselekményt végez az idegen mezőgazdasági földterületen, a
mezőgazdasági földterület tulajdonosának vagy használójának az írásos beleegyezése nélkül (4.
szakasz 1. bekezdésének 3. pontja),
4. ha létesítményeket vagy eszközöket bont, semmisít meg vagy sért meg, amelyek a
mezőgazdasági földterület használatának funkciójában állnak (kunyhó, kerítés, elhelyezett
jelzés, mappa, szerszám, kellékek stb.) idegen mezőgazdasági földterületen (4. szakasz 1.
bekezdésének 4. pontja),
5. ha a mezsgyét vagy a határt megsérti, eltávolítja vagy áthelyezi (4. szakasz bekezdésének 5.
pontja),
6. ha mezőgazdasági mehanizációt, munkaeszközöket és a mezőgazdasági földterület művelését
szolgáló eszközöket használ, a vetés és a termény leszedése, a mezőgazdasági kultúrák
védelmének és ápolásának a kivitelezésére, oly módon, hogy kárt okoz a szomszédos
mezőgazdasági földterületen (4. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja),
7. ha eltulajdonít, leszakít, csupál, kaszál és leszedi az idegen vetéseket és ültetvényeket és
terményeket idegen mezőgazdasági földterületen, a mezőgazdasági földterület tulajdonosának
vagy használójának írásos jóváhagyása nélkül (7. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja),
8. ha eltöri, levágja, leszakítja, vegyi vagy biológiai úton, és bármiféle más módon megsérti
vagy megsemmisíti az idegen ültetvényeket és egyéb fákat (7. szakasz 1. bekezdésének 2.
pontja),
9. ha eltöri, levágja, leszakítja, vegyi vagy biológiai úton, és bármiféle más módon megsérti
vagy megsemmisíti a fákat a szélvédő sávokban, tekintet nélkül arra, hogy a szélvédő sáv a
saját vagy idegen mezőgazdasági földterületen vagy az utak mellett található (7. szakasz 1.
bekezdésének 3. pontja),
10. ha begyűjti a mezőgazdasági termékek maradványait idegen mezőgazdasági földterületeken,
a mezőgazdasági földterület tulajdonosa vagy használója írásos jóváhagyása nélkül (7. szakasz 1.
bekezdésének 4. pontja),
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11. ha a mezőgazdasági földterületen összerakott termények és mezőgazdasági vetések
maradványait (boglyák stb.) széttúrja, szétdobálja vagy ledönti (7. szakasz, 1. bekezdésének 5.
pontja),
12. ha megsérti a vetéseket és ültetvényeket a szomszédos parcellán a földterület művelési
tevékenysége, a vetés és a termények beszedése és a növények vegyszerekkel való védelme
során (7. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja),
13. ha különféle növényi maradványokat, az elpusztult jószágok tetemeit, a hulladék anyagot,
köveket, földet, építkezési törmelékeket, gyomot és egyéb szemetet kihord a mezőgazdasági
földterületre, az utakra, a csatornákba és más vízfolyamokba, kutakba és halastavakba kivisz
és eldob (9. szakasz 1. bekezdésének 1. pontja),
14. ha használt műanyag masszát otthagy vagy felszánt, fólia, göngyöleg és hasonlók
formájában, valamint egyéb nehezen leépülő anyagokat a mezőgazdasági földterületeken, az
utak mellett, a csatornákban vagy más vízfolyamokban, kutakban és halastavakban (9. szakasz
1. bekezdésének 2. pontja),
15. ha biológiailag nem leépülő fóliát használ a művelhető mezőgazdasági földterületeken (9.
szakasz 1. bekezdésének 3. pontja),
16. ha a veszélyes és káros anyagokat kiengedi és elhelyezi a mezőgazdasági földterületeken, az
öntöző és lecsapoló csatornákban és más vízfolyamokban, kutakban és halastavakban (9.
szakasz 1. bekezdésének 4. pontja),
17. ha kiengedi a fekáliákat és vizelet hulladékot a saját vagy idegen mezőgazdasági
földterületre és az öntöző és lecsapoló csatornákba, kutakba és halastavakba (9. szakasz 1.
bekezdésének 5. pontja),
18. ha az előírással ellentétesen használ ásványi és szerves trágyát és növényvédő szereket (9.
szakasz 1. bekezdésének 6. pontja),
19. ha a mezőgazdasági mehanizációt, szerszámokat és a mezőgazdasági földterület művelését
szolgáló eszközöket, a vetés és a termény beszedését, a mezőgazdasági kultúrák védelmét és
ápolását oly módon használja, amellyel kárt okoz a szomszédos mezőgazdasági földterületnek
(9. szakasz 1. bekezdésének 7. pontja),
20. ha mérgező csapdákat és másfajta mérgeket rak szét (9. szakasz 1. bekezdésének 8. pontja),
21. ha üríti a permetezőt és a ciszternákat az arra nem kijelölt helyen (9. szakasz 1.
bekezdésének 9. pontja),
22. ha a felhasznált vetőmaganyag, ásványi trágya, növényvédő szerek, és más felhasznált
eszközök üres göngyölegét szétdobálja a mezőgazdasági földterületeken (9. szakasz 1.
bekezdésének 10. pontja),
23. ha nem foganatosítja az intézkedéseket a parlagfű szisztematikus eltávolítására a
mezőgazdasági földterületen (9. szakasz 1. bekezdésének 11. pontja),
24. ha vetés- és más növényi maradványokat és szemetet éget (13. szakasz 1. bekezdésének 1.
pontja),
25. ha nyílt tűzzel tüzel épületek, létesítmények közelében, amelyekben emberek és jószág
tartózkodik, a jószágtáp elhelyezését szolgáló épületek és egyéb létesítmények közelében,
amelyek gyúlékonyak (13. szakasz 1. bekezdésének 2. pontja),
26. ha az aratás utáni maradványokat felgyújtja és a nyílt lánggal megközelíti a bevetett
parcellákat a vetés érése idején az aratás befejezéséig és a learatott vetés eltávolításáig a
szántókról, a helyeken, amelyeken, cséplést végeznek és gépeket, amelyekkel a cséplést végzik
(13. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja),
27. ha a növények részeit a felgyújtja (levelek, ágak, bozót, széna stb.) a mezőgazdasági
földterületeken (13. szakasz 1. bekezdésének 4. pontja),
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28. ha a remízt felgyújtja (13. szakasz 1. bekezdésének 5. pontja),
29. ha tűz kitörése közvetlen veszélyének észrevétele vagy tűz esetén nem távolítja el a veszélyt,
illetve nem oltja a tüzet, vagy a tűzről haladéktalanul nem értesíti a hatásköri tűzoltó egységet
vagy rendőrállomást (13. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja),
30. ha legelteti és a jószágot és a szárnyasokat kitereli a mezőgazdasági földterület
tulajdonosának vagy használójának írásos jóváhagyása nélkül idegen megművelt vagy
műveletlen mezőgazdasági földterületén keresztül, kivéve a jószág itatását szolgáló vizeket,
amelyek a legelőkön találhatóak, összhangban a mezőgazdasági földterületről szóló törvény
74. szakaszával (19. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja),
31. ha tereli a jószágot az utakon, amelyek a mezőgazdasági földterület mellett vezetnek (19.
szakasz 1. bekezdésének 2. pontja),
32. ha a jószágot felügyelet nélkül a mezőn hagyja, vagy a jószág őrzését olyan személyre
bízza, aki a kora, lelki vagy testi képessége miatt nincs abban az állapotban, hogy állandóan
vagy teljesen uralja a jószágot (19. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja),
33. ha a juhok és más jószág nomád legeltetését végzi, a károk megakadályozása miatt,
amelyek a juhok és más jószág nomád legeltetésével és az állatok fertőző és parazitás
betegségeinek megjelenésével és terjesztésével keletkezhetnek (19. szakasz 1. bekezdésének 4.
pontja),
34. ha elszántja, felszántja, szűkíti, átkapálja, beszórja vagy betemeti és bármiféle más módon
megsérti az utakat, amelyek összekötik a mezőgazdasági parcellákat (21. szakasz 1.
bekezdésének 1. pontja,
35. ha otthagyja a járműveket, a mehanizációt és a jószágot a mezőgazdasági munkálatok
kivitelezése idején az utakon, amelyek összekötik a mezőgazdasági parcellákat, oly módon,
hogy zavarják a közlekedést az úton, vagy kárt okoznak idegen mezőgazdasági földterületen
(21. szakasz 1 bekezdésének 2. pontja),
36. ha súlyos mehanizációval átkel esős időszakban és magas vízüledék esetén az utakon,
amelyek összekötik a mezőgazdasági parcellákat (21. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja),
37. ha rontja az utakat a mezőgazdasági gépek elemei nem időben történő kikapcsolásával (21.
szakasz 1. bekezdésének 4. pontja),
38. ha kiengedni a fekáliákat és vizelet hulladékot a csatornákba és a kutakba (24. szakasz 1.
bekezdésének 1. pontja),
39. ha bedobál különféle növényi maradványokat, vegyszereket, hulladékot, törmeléket,
göngyöleget, állati tetemeket és más szemetet a csatornákba és a kutakba (24. szakasz 1.
bekezdésének 2. pontja),
40. ha átszántja, szűkíti, átkapálja, beszórja, betemeti és más módon megsérti a csatornákat
és a kutakat (24. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja),
41. ha megszegi a csatorna és a bennük levő víz működőképességét (24. szakasz 1. bekezdésének
4. pontja) ,
42. ha megsérti, eltávolítja vagy elmozdítja a tiltó vagy figyelmeztető jeleket (24. szakasz 1.
bekezdésének 5. pontja),
43. ha megsérti, eltávolítja vagy elmozdítja a mezsgyét, a határt és egyéb hasonló kataszteri
létesítményeket vagy ismertetőjeleket (24. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja).
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy 100.000 dináros
pénzbírsággal, a vállalkozó 50.000 dináros pénzbírsággal, és a jogi személy felelős személye
10.000 dináros pénzbírsággal sújtható.
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IX. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
47. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított
nyolcadik napon lép hatályba.
48. szakasz
A jelen rendelet hatálybalépésével érvényét veszti a vetéseknek és ültetvényeknek,
mezőgazdasági földterületnek, mezei utaknak és csatornáknak a mezei károktól való
védelméről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2010. és 28//2012. sz.).
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 320-21/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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149.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009.
sz. – más törv., 88/2010., 99/2010. és 57/2011. sz.) 13. szakaszának 2. bekezdése, valamint
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 7. és 33. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a 2015. október 30-án tartott
ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEN KÍVÜL
ELHALÁLOZOTTAK HALÁLA IDEJÉNEK ÉS OKÁNAK A SZAKMAI
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, A ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZBAN FOGLALKOZTATOTT
ORVOSDOKTOR MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS A HALÁLRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS
KIADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A képviselő-testület a jelen határozattal eszközli a Zenta község területén az egészségügyi
intézményen kívül elhalálozottak halála idejének és okának a szakmai megállapításáról, a Zentai
Egészségházban foglalkoztatott orvosdoktor meghatározásáról és a halálról szóló igazolás
kiadásáról szóló határozat módosítását és kiegészítését (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011.,
1/2012., 25/2012., 28/2012., 4/2013., 8/2013., 16/2013. és 15/2014. sz.).
2. szakasz
A határozat I. részében, a Zenta község területén az egészségügyi intézményen kívül
elhalálozottak halála idejének és okának a szakmai megállapításáról a Zentai Egészségházban
foglalkoztatott orvosdoktor meghatározásáról az alcím „Zenta város:” kiegészül egy új, 12.
ponttal, amely az alábbiak szerint hangzik:
„12. DR. FEKETE FLÓRIÁN – orvosdoktor”
3. szakasz
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 510-1/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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150.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,
52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 15 bekezdése, valamint Zenta
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján
Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
ISKOLASZÉKTAGJAI MEGBÍZATÁSA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
I.
A KKT 2015.11.22-ével megállapítja a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium iskolaszéktagjai megbízatásának megszűnését, éspedig: Szórád Endre, dr. Katona
Edit, Badis Róbert, Locki Barbara, Simon István, Gecse Viktor, Mészáros Kis János, Domány
Zoltán és Segedinski Igor.
II.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az
igazgatási szerv megbízatása 4 évre szól.
Tekintettel, hogy a
zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium
iskolaszéktagjait a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-78/2011-I-es számú, 2011. 11. 14-én
kelt határozatával nevezte ki, 2015.11.22-én megszűnik a négyéves megbízatása, a Zentai
Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát és
a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, mandátum-mentelmi jogi bizottságának
véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen
közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020/56/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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151.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,
52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2.,
3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján a
Zentai Községi Képviselő-testület a 2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
ISZKOLASZÉKTAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A KKT a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéktagjainak kinevezi:
- Gallusz Gabriellát, Zenta – a szülők képviselőjeként
- Terhes Endrét, Zenta – a szülők képviselőjeként
- Rúzsa Tündét, Zenta – a szülők képviselőjeként
- Szórád Endrét, Zenta – a foglalkoztatottak képviselőjeként
- Badis Róbertet, Zenta – a foglalkoztatottak képviselőjeként
- Dr. Ripcó Sípos Elvirát, Zenta – a foglalkoztatottak képviselőjeként
- Domány Zoltánt, Zenta – a helyi önkormányzat képviselőjeként
- Mészáros Kis Jánost, Zenta – a helyi önkormányzat képviselőjeként
- Zsoldos Kornéliát, Zenta – a helyi önkormányzat képviselőjeként.
II.
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéktagjainak a mandátuma
kezdve 2015. 11. 23-ától négy évre szól.
III.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
I n d o k l á s:
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,
52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése szerint az iskola
igazgatási szerve az iskolaszék.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,
52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakasza szerint az intézmény igazgatási
szervének tagjait, akiket a foglalkoztatottak, szülők és a helyi önkormányzati egység háromhárom képviselője alkot, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és menti
fel.
Az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve az oktatási
tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolák esetében – a tanári és pedagógiai tanács, a
szülők soraiból pedig a szülői tanács, titkos véleménynyilvánítással.
Az intézményben, amelyben a tagozatok többségében az oktatási-nevelési munka a nemzeti
kisebbség nyelvén folyik, vagy amelyek esetében, összhangban a törvénnyel, amely rendezi a
nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak hatáskörét, megállapítást nyert, hogy különös
jelentőséggel bírnak a nemzeti kisebbség számára, a nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa javasol
három tagot – a helyi önkormányzati egység képviselőit az igazgatási szervbe.

1160

Az igazgatási szervbe a kinevezésről, illetve felmentésről szóló határozat – végleges a
közigazgatási eljárásban.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,
52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az igazgatási
szerv mandátuma 4 évig tart.
Mivel az iskolaszék tagjainak a mandátuma 2015.11.22-én lejár, a zentai Bolyai
Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium megküldte az általános közigazgatási és társadalmi
tevékenységi osztálynak a javaslatát a szülők és a foglalkoztatottak képviselőinek az intézmény
iskolaszék tagjává való kinevezésre.
Az iskolaszék tagjainak javasolt jelöltek: Gallusz Gabriella, Terhes Endre, Rúzsa Tünde, Szórád
Endre, Badis Róbert és dr. Ripcó Sípos Elvira.
A Magyar Nemzeti Tanácstól 2015.09.23-án megkértük, hogy adja meg a javaslatát a helyi
önkormányzati egységet képviselő tagok kinevezésére az intézmény iskolaszékébe.
A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága a 2015.10.08-án tartott ülésén meghozta az
MNT -001487/K/2015-O/1874/-3 számú végzését, amellyel a helyi önkormányzati egységet
képviselő tagokként az iskolaszékbe javasolta Domány Zoltánt, Mészáros Kis Jánost és Zsoldos
Kornéliát.
Az említett jelöltekre megkértük az adatokat a büntető-nyilvántartásból a Szerb Köztársaság
Belügyminisztériuma Nagykikindai Területi Rendőrségi Igazgatásától,
valamint a
nyilatkozataikat, hogy a kinevezésüknek nincsenek törvényes akadályai. A Nagykikindai
Rendőrségi Igazgatás Rendőrségi Igazgatóságától megérkezett az értesítés, hogy a büntetőnyilvántartás adatai szerint nincsenek adatok, amelyek akadályai lennének a kinevezéseknek.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó aktusok
meghatalmazott javaslattevője elfogadta a meghatalmazott javaslattevők indítványát és javasolta
az intézmény iskolaszéktagjainak a kinevezését.
Zenta Község Képviselő testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a
javaslatát, és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, mandátum és mentelmi jogi
bizottságának a véleményét az iskolaszék tagjainak a kinevezését illetően, meghozta a
rendelkező rész szerinti végzést.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen
közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-47/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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152.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,
52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. szakaszának 2.,
3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján a
Zentai Községi Képviselő-testület a 2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA
ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL
I.
A KKT mandátumának letelte előtt felmenti a Közgazdasági-kereskedelmi Iskola
iskolaszéktagját, éspedig:
Mészáros Mártát – a foglalkoztatottak képviselőjét.
II.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 3 . bekezdése szerint az
intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység
három-három képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 10 . bekezdése szerint az
igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve az oktatási
tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolák esetében – a tanári és pedagógiai tanács, a
szülők soraiból pedig a szülői tanács, titkos véleménynyilvánítással.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja
szerint a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete a mandátumuk letelte előtt felment
egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét a tag személyes
kérésére, valamint, ha a meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv
egyes tagjainak a felmentésére az alap megszűnése miatt, amely miatt kinevezték az igazgatási
szervbe.
A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 2015.09.04-én megküldte a Községi
Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának a
javaslatát a mandátum letelte előtt Mészáros Mártának, az iskolaszék tagjának, mint a
foglalkoztatottak képviselőjének a felmentésére vonatkozó kérelmét, mert az kérelmet nyújtott
be a mandátum lejárta előtti felmentésére.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a meghatalmazott javaslattevő javaslatát és
javasolta az intézmény iskolaszéktagjának a felmentését.

1162

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának
a javaslatát, és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, mandátum és mentelmi jogi
bizottságának a véleményét az iskolaszék tagjának felmentését illetően, meghozta a rendelkező
rész szerinti végzést.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen
közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-44/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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153.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54.
szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA
ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A KKT a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának kinevezi
- Szűgyi Valériát, tartózkodási helye Zenta – mint a foglalkoztatottak képviselőjét.
II.
A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjának a mandátuma a zentai
Közgazdasági-kereskedelmi Iskola iskolaszéktagjainak a Zentai Községi Képviselő-testület által
hozott 020-33/2014-I-es számú, 2014.12.30-án kelt határozatával kinevezett iskolaszéktagok
mandátumának leteltéig tart.
III.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2 . bekezdése szerint az
iskolákban az igazgatási szerv az iskolaszék.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az
intézmény igazgatási szervének a tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi
ki és menti fel.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az
intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység
három-három képviselője alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 10 . bekezdése szerint az
igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve az oktatási
tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolák esetében – a tanári és pedagógiai tanács, a
szülők soraiból pedig a szülői tanács, titkos véleménynyilvánítással.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 15. bekezdése szerint az
igazgatási szerv kinevezéséről, illetve a felmentéséről szóló határozat – végleges a közigazgatási
eljárásban.
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az
igazgatási szerv mandátuma 4 évig tart.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint az
újonnan kinevezett egyes igazgatási szerv tagjának a megválasztási periódusa az igazgatási
szerv mandátumának leteltéig tart.
A zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 2015.09.04-én megküldte a Községi
Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának a
javaslatát Szűgyi Valériának az iskolaszék tagjának, mint a foglalkoztatottak képviselőjének a
kinevezésére az intézmény iskolaszékébe, az eddigi tag Mészáros Márta helyett. A levél mellé
csatolták az intézmény tanári tanácsa ülésének a jegyzőkönyvét, amely kelt 2015.08.31-én.
Az említett jelöltre megkértük az adatokat a büntető-nyilvántartásból a Szerb Köztársaság
Belügyminisztériuma Nagykikindai Területi Rendőrállomásától, valamint a nyilatkozatát, hogy
a kinevezésnek nincsenek törvényes akadályai.
A Nagykikindai Rendőrségi Igazgatás
Rendőrségi Igazgatóságától megérkezett az értesítés, hogy a büntető-nyilvántartás adatai szerint
nincsenek adatok, amelyek akadályai lennének a kinevezésnek.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta
Szűgyi Valéria kinevezését, mint a
foglalkoztatottak képviselőjét tagként
a zentai Közgazdasági-kereskedelmi Iskola
iskolaszékében.
Zenta Község Képviselő testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a
javaslatát, és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, mandátum és mentelmi jogi
bizottságának a véleményét az iskolaszék tagjának kinevezését illetően, meghozta a rendelkező
rész szerinti végzést.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen
közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-45/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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154.

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 41. szakaszának 3. bekezdése,
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja
alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI
TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL
I.
A KKT felmenti a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának a tagját,
Bűn Zoltánt, a foglalkoztatottak képviselőjét.
II.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 41. szakaszának 3. bekezdése
szerint az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel a művelődési tevékenység kiemelkedő
szakemberei és ismerői soraiból.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja szerint,
a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, kinevezi és felmenti az igazgató- és felügyelő
bizottságot, kinevezi és felmenti a közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit,
amelyeknek az alapítója és összhangban a törvénnyel, jóváhagyja azok alapszabályait.
A Zentai Községi Képviselő-testület 2013. 05. 30-án a 020-48/2013-I számú határozatával kinevezte a
zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának az elnökét és tagjait a kinevezéstől
kezdődően négyéves megbízatási időre.
Az alapítónak 2015. 10. 01-jén az intézmény megküldte a megbízatási idő lejárta előtt az
igazgatóbizottság tagjának, Bűn Zoltánnak, a foglalkoztatottak képviselőjének a felmentésére vonatkozó
kérelmét, annak a munkaviszonya megszűnése végett.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok
meghatalmazott javaslattevője, javasolta a
zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
igazgatóbizottsága tagjának a felmentését.
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát
és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, mandátum-mentelmi jogi bizottságának a véleményét a
zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága elnökének a felmentéséről, meghozta a
rendelkező rész szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban.
A határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina u 9. sz.
A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy postai úton kell megküldeni a jelen
határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-53/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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155.

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 41. és 42. szakasza,
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának
10. pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. október 30-án tartott ülésén
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT
IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A KKT kinevezi a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási
igazgatóbizottságának a tagját, Péjin Attilát, a foglalkoztatottak képviselőjét.

Központ

II.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottsága tagjának a
megbízatási ideje a Zentai Községi Képviselő-testület 020-48/2013-I-es számú határozatával, kelt
2013.05.30-án kinevezett igazgatóbizottsági tagok megbízatásának leteltéig tart.
III.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A kultúráról szóló törvény (az Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 41.
Az intézmény
szakasza szerint az intézményt az igazgatóbizottság igazgatja.
igazgatóbizottságának legalább három tagja van.
Az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel a művelődési tevékenység
kiemelkedő szakemberei és ismerői soraiból. Az igazgatóbizottság elnökét az alapító nevezi ki
az igazgatóbizottság tagjainak a soraiból.
A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye, 72/2009., 20/2014. sz. az AB határozata és 55/2014. sz.) 17. szakasza 1.
bekezdésének 1. és 2. pontja a szerint a művelődési intézményekben, amelyeknek az alapítója a
Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati egység, amelyeket illetően a
nemzeti tanács megállapítja, hogy különleges jelentőséggel bírnak a nemzeti kisebbség
azonosságának megőrzése céljából,
a nemzeti tanács: 1) kinevezi az intézmény
igazgatóbizottságának egy tagját, 2) véleményezi az intézmény igazgatóbizottságába javasolt
tagokat.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ igazgatóbizottságának 7 tagja van,
amelyek közül az elnököt és 4 tagot a Zentai Községi Képviselő-testület nevez ki és ment fel, a
művelődési tevékenység kiemelkedő szakemberei és ismerői soraiból, míg az igazgatóbizottság
két tagját a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel. Az alapító biztosítja a Nemzeti
Tanács részvételét az intézmény igazgatóbizottsága azon tagjainak a kinevezési eljárásában,
akiket a Nemzeti Tanács nem egyedül nevez ki, oly módon, hogy a döntés meghozatala előtt
Zenta községnek biztosítania kell a Nemzeti Tanács előzetes véleményét.
Tekintettel, hogy Bűn Zoltán, az intézmény igazgatóbizottságának a tagja, a
foglalkoztatottak képviselőjének minőségében a megbízatási idő előtt lett felmentve, Zenta
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község Községi Tanácsa elfogadta az intézmény meghatalmazott javaslattevőjének indítványát
és javasolta Péjin Attila kinevezését az intézmény igazgatóbizottsági tagjának.
A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága a 2015. október 12. tartott ülésén meghozta az
MNT-001535/K/2015-K/799/3 számú végzését, amellyel pozitív véleményezést adott Péjin
Attilának az intézmény igazgatóbizottsága tagjává való kinevezésről.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a
javaslatát, a Magyar Nemzeti Tanács végzését és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi
és mandátum-mentelmi jogi bizottságának a véleményét a zentai Thurzó Lajos Művelődésioktatási Központ igazgatóbizottsága tagjának a kinevezését illetően, meghozta a rendelkező rész
szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen
közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-54/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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156.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 2. bekezdése, valamint
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL
I.
A KKT felmenti a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága tagját, éspedig:
- Samardžić Natašát – a szülők képviselőjét.
II.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 1. bekezdése szerint az
iskoláskor előtti intézményben az igazgatási szerv az igazgatóbizottság.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az
intézmény igazgatási szervének a tagjait a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete
nevezi ki és menti fel.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az
intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység
három-három tagja alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 10. bekezdése szerint az
igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve az oktatási
tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolák esetében – a tanári és pedagógiai tanács, a
szülők soraiból pedig a szülői tanács, titkos véleménynyilvánítással.
Az oktatás és nevelés alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.,
52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 15. bekezdése szerint az igazgatási
szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről – a közigazgatási eljárásban végleges.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakasza 3 bekezdésének 4. pontja
szerint a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete a mandátumuk letelte előtt felment
egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét a tag személyes
kérésére, valamint, ha a meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv
egyes tagjainak a felmentésére az alap megszűnése miatt, amely miatt kinevezték az igazgatási
szervbe.
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) a képviselő-testület,
összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az intézmények igazgató- és felügyelő
bizottságát, amelynek az alapítója.
Az intézmény 2015.09.23-án megküldte Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala
általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának a javaslatát Samardžić Nataša, a
szülők képviselőjekénti felmentésére az intézmény igazgatóbizottsági tagságából, mert a
gyermeke már nem használója az intézmény szolgáltatásainak.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a meghatalmazott javaslattevő javaslatát és
indítványozta a javasolt szülői képviselőnek a felmentését a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda
igazgatóbizottságából.
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának
a javaslatát, és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, mandátum és mentelmi jogi
bizottságának a véleményét az igazgatóbizottság tagjának a felmentését illetően, meghozta a
rendelkező rész szerinti végzést.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen
közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-52/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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157.

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése, valamint
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2015.október 30-án tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A KKT kinevezi a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága tagját, éspedig:
- Horvát Jelenát, tartózkodási helye Zenta – a szülők képviselőjeként az intézmény szülői
tanácsának a javaslatára.
II.
A zentai Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága tagjának a mandátuma a zentai
Snežana-Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága tagjai mandátumának leteltéig tart, akiket a
Zentai Községi Képviselő-testület 020-104/2012-I-es számú, 2012.10.29-én kelt határozatával
nevezett ki.
III.
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 53. szakaszának 1. bekezdése szerint az
iskoláskor előtti intézményben az igazgatási szerv az igazgatóbizottság.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az
intézmény igazgatási szerveit a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete nevezi ki és
menti fel.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerint az
intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzati egység
három-három tagja alkotja.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 3. bekezdése szerinta
foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési, illetve az oktatási tanács javasolja, a
kollégiummal rendelkező iskolák esetében – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból
pedig a szülői tanács, titkos véleménynyilvánítással.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 15. bekezdése szerint az
igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről – a közigazgatási eljárásban végleges.
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 1. bekezdése szerint az
igazgatási szerv mandátuma 4 évre szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. és 68/2015. sz.) 55. szakaszának 4. bekezdése szerint az
újonnan kinevezett egyes igazgatási szerv tagjának a megválasztási periódusa az igazgatási
szerv mandátumának leteltéig tart.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) a képviselő-testület,
összhangban a törvénnyel kinevezi és felmenti az intézmények igazgató- és felügyelő
bizottságát, amelynek az alapítója.
Az intézmény 2015.09.23-án megküldte Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala
általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának a javaslatát Horvát Jelenának a
szülői tanács képviselőjeként
való kinevezésére a zentai Snežana-Hófehérke Óvoda
igazgatóbizottsága tagjának.
A javaslat mellé csatolták a szülői tanács 2015.09.22-én tartott ülésének a jegyzőkönyvét.
Az említett jelöltre megkértük az adatokat a büntető-nyilvántartásból a Szerb Köztársaság
Belügyminisztériuma Nagykikindai Területi Rendőrállomásától, valamint a nyilatkozatát, hogy a
kinevezésnek nincsenek törvényes akadályai. A Nagykikindai Rendőrségi Igazgatás Rendőrségi
Igazgatóságától megérkezett az értesítés, hogy a büntető-nyilvántartás adatai szerint nincsenek
adatok, amelyek akadályai lennének a kinevezésnek.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
aktusok meghatalmazott javaslattevője javasolta Horvát Jelena kinevezését az intézmény
igazgatóbizottsági tagjának.
Zenta Község Képviselő testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a
javaslatát, és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi, mandátum és mentelmi jogi
bizottságának a véleményét az igazgatóbizottság tagjának kinevezését illetően, meghozta a
rendelkező rész szerinti végzést.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen
közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetelnül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-51/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.
Zenta Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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158.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2009. és 83/2014.
szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 19. pontja és Zenta község statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Zenta Község
Képviselő-testülete a 2015. október 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
AZ ÉLESZTŐ KERESKEDELMI NEVÉBEN A „SENTA” SZÓ HASZNÁLATÁNAK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. szakasz
A Községi Képviselő-testület az Újvidék, Tekelijina utca 43. szám alatti székhelyű, 08342105
törzsszámú PIP termelő, szolgáltató, valamint bel- és külkereskedelmi korlátolt felelősségű
társaságnak jóváhagyja az élesztő kereskedelmi nevében a „Senta” szó használatát.
2. szakasz
Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 30-23/2015-I
Kelt: 2015. október 30.
Zenta

Širková Anikó s.k.,
a Zentai Község Képviselő-testület
elnök asszonya
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VÉGZÉS A SZABADKAI SZILÁRD KOMMUNÁLIS HULLADÉKOT
KEZELŐ REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2015. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁNAK A JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
RENDELET A FEJLŐDÉSBEN GÁTOLT GYERMEKEK ÉS FIATALOK
SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK A TÉRÍTMÉNYÉRŐL INDIVIDUÁLIS
KEZELÉSEK NYÚJTÁSA CÉLJÁBÓL
RENDELET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A VETÉS, AZ ÜLTETVÉNYEK
ÉS A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK, UTAK, CSATORNÁK ÉS
EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK MEZEI KÁROKTÓL VALÓ VÉDELMÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ EGÉSZSÉGÜGYI
INTÉZMÉNYEN KÍVÜL ELHALÁLOZOTTAK HALÁLA IDEJÉNEK ÉS
OKÁNAK A SZAKMAI MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL, A ZENTAI
EGÉSZSÉGHÁZBAN FOGLALKOZTATOTT ORVOSDOKTOR
MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS A HALÁLRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS
KIADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM
ÉS KOLLÉGIUM ISKOLASZÉKTAGJAI MEGBÍZATÁSA
MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
HATÁROZAT A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM
ÉS KOLLÉGIUM ISZKOLASZÉKTAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL
HATÁROZAT A KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA
ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL
HATÁROZAT A KÖZGAZDASÁGI-KERESKEDELMI ISKOLA
ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI
KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI
KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGI TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI SNEŽANA-HÓFEHÉRKE ÓVODA
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL
VÉGZÉS AZ ÉLESZTŐ KERESKEDELMI NEVÉBEN A „SENTA” SZÓ
HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

KIADÓ:

Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1.
Telefon: 024/655-444
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EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár.
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
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