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Z   E   N   T   A 



A kultúráról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.)  24. 
szakaszának 1. bekezdése,  35. szakaszának 7. bekezdése,  42. szakaszának 3. bekezdése,  46. 
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 
2016. február 17-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

RENDELETET 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ALAPÍTÓI JOGAINAK  ÁTVÉTELÉRŐL ÉS 

SZERVEIRŐL SZÓLÓ RENDELET  MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel  eszközli a zentai Történelmi Levéltár alapítói  jogainak 
átvételéről és szerveiről szóló rendelet  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011. és 
25/2012. sz.) módosítását és kiegészítését, (a továbbiakban: rendelet).  

2. szakasz

Az 1a  szakasz egy  új, 4. bekezdéssel  egészül ki,  amely a következőképpen hangzik:  
„Zenta község részben (50%-ban) átruházta a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti 

alapítói jogait a Magyar Nemzeti Tanácsra (a továbbiakban: Nemzeti Tanács),  székhelye 
Szabadka, Age Mamužića u.  11. sz., összhangban  a zentai Történelmi Levéltár feletti  alapítói 
jogok  részleges átruházásáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 30/2015. sz.), 
száma 6-6/2015-I, kelt  2015.12.29-én és a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti  alapítói 
jogok  részleges átruházásáról szóló 6-1/2016-II-es számú szerződésével,  amely  Zenta község és 
a Nemzeti Tanács között jött létre 2016. 01.14- én (a továbbiakban: szerződés).” 

3. szakasz

A 3. szakaszban a 4. bekezdés az alábbiak szerint módosul: 
„Zenta község biztosítja a Magyar Nemzeti Tanács részvételét az intézmény megbízott 

igazgatója kinevezésében, oly módon, hogy Zenta község döntésének meghozatala előtt 
biztosítani kell a Nemzeti Tanács előzetes véleményét.”  

4. szakasz

A 3b szakaszban az  1. bekezdés után egy új, 2. bekezdés következik, amely az alábbiak 
szerint hangzik: 

„Zenta község biztosítja a Nemzeti Tanács részvételét az intézmény igazgatóbizottsága 
azon tagjainak kinevezési eljárásában, akiket  a Nemzeti Tanács nem maga nevez ki,  miszerint  a 
kinevezésről szóló aktus meghozatala  előtt, a községnek biztosítania kell  a Nemzeti Tanács 
előzetes véleményét.”  

A 3b. szakaszban, az eddigi 2. és 3. bekezdések 3. és 4. bekezdésekké válnak.”  

5. szakasz

A 4. szakasz az alábbiak szerint módosul:   
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„A Történelmi Levéltárat az  igazgatóbizottság igazgatja.  
 

Az igazgatóbizottságnak hét tagja van.  
Az intézmény igazgatóbizottságát Zenta község, illetve a Nemzeti Tanács 2-2 képviselője 

és a foglalkoztatottak 3 képviselője alkotja. 
Az intézmény igazgatóbizottsági tagjainak a kinevezése és felmentése az alapító, Zenta 

község képviselőit és a foglalkoztatottak képviselőit illetően Zenta Község Képviselő-testülete 
hatáskörébe tartozik, míg a Nemzeti Tanács a saját képviselőit önállóan  nevezi ki és menti fel.  

Аz intézmény igazgatóbizottságának az elnökét a Községi Képviselő-testület  nevezi ki  a  
tagok  soraiból,  Zenta község képviselőiből vagy a foglalkoztatottak képviselőiből.  

Zenta község biztosítja a Nemzeti Tanács részvételét az intézmény igazgatóbizottsága 
azon tagjai kinevezésének eljárásában, akiket a Nemzeti Tanács nem egyedül nevez ki,  oly 
módon,  hogy  a  kinevezésről szóló aktus  meghozatala előtt biztosítania  kell a Nemzeti Tanács 
véleményét.  

Az igazgatóbizottságba ki kell nevezni a kevésbé képviselt nem legalább 2  képviselőjét.  
Az igazgatóbizottság elnökét és  tagjait  négyéves megbízatási  időre kell kinevezni, és 

legtöbbször két alkalommal nevezhetők  ki.”  
 

6. szakasz  
 

A 6. szakaszban a 6. bekezdés az alábbiak szerint módosul:  
„A felügyeleti bizottság egy tagját  a Magyar Nemzeti Tanács  nevezi ki és menti fel.”  

 
7. szakasz  

 
A 9. szakasz az alábbiak szerint módosul:  
„A KKT kötelezi a Történelmi Levéltár hatásköri szerveit, hogy a jelen rendelet  

hatálybalépésétől számított 30 napon belül hangolja össze a Történelmi Levéltár alapszabályát a 
jelen rendelet rendelkezéseivel.”  
 

8. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 
nyolcadik napon lép hatályba.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány        Popović Predrag s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület   a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
Szám: 630 -1/2016-I  
Kelt: 2016. február 17. 
Zenta  
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A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013. és 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013. és 142/2014., 
68/2015. szám – másik törvény, és 103/2015. szám) 92. szakaszának 4. bekezdése és Zenta 
község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
a Zenta község 2015. évi konszolidált zárszámadásának külső könyvvizsgálatát végző 

könyvvizsgáló alkalmazására való meghatalmazásról 

I. 

A Községi Képviselő-testület meghatalmazza Zenta község polgármesterét, hogy Zenta község 
2015. évi konszolidált zárszámadása könyvvizsgálatának  elvégzésére megfelelő minősítésű 
könyvvizsgálót alkalmazzon. 

II. 

Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 402-2/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakaszának 2. 
bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 22. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2016. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS 

ÉVES PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 
A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Történelmi Levéltár 2016. évi munkaprogramját és 
éves pénzügyi tervét. 

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 630-2/2015-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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ИСТОРИЈСКИ АРХИВ СЕНТА 
TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ZENTA 
 
 
Ikt. sz.: 011-121/1 
Kelt: 2015. december 14-én 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR  2016. ÉVI MUNКAPROGRAMJA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

ZENTA 2015 
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B E V E Z E T Ő 
 
             A művelődésről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja alapján az intézmény igazgatóbizottsága 2015. december 22-én döntést 
hozott a Zentai Történelmi Levéltár 2016. évi munkaprogramjának elfogadásáról. 

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

A szervezetről és a munkakörök besorolásáról szóló, 2012. január 18-án kelt szabályzat 
értelmében a munkahelyek száma összesen 22. Zenta polgármestere a zentai Történelmi Levéltár 
szervezetéről és a munkakörök besorolásáról szóló szabályzat jóváhagyásáról szóló, 2012. január 
20-án kelt, 110-1/2012-III. számú határozatával engedélyezte a szabályzat alkalmazását, és 19 
munkahely betöltését hagyta jóvá.  

Az intézmény korábbi igazgatója, Fodor István 2014. december 15-én nyugdíjba vonult. A 
közszférában dolgozók létszámának racionalizációja miatt, a Levéltár alapítója, azaz Zenta Község 
nem hagyta jóvá új dolgozó felvételét a megüresedett helyre. A közszférában dolgozók maximális 
számának meghatározásáról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) és a 
köztársasági szervek, a közszolgálatok, Vajdaság AT és a helyi önkormányzatok keretében 
határozatlan időre felvett dolgozók maximális számáról szóló 2015. évi kormányrendelet (a SZK 
Hivatalos Közlönye, 101/2015. szám) alapján, tekintet nélkül arra, hogy a Vajdasági Levéltár 
Törzsszolgálata minden szakellenőrzés alkalmával a külszolgálatba és az intézmény dokumentációs 
központjába 2 új – egyetemi végzettségű – dolgozó felvételét rendeli el, nincs reális lehetőség új 
dolgozók felvételére, így a 2016. évi terv teljesítésén mindössze 18 személy fog dolgozni. 

 

 Zenta Község polgármestere 2013. október 23-i, 46-20/2013-II. sz. határozatával a 
Levéltárnak ítélte a volt zentai kaszárnya az Újvidéki út 1. szám alatt található 4000 m2-es épületét, 
melyben mintegy 12.000 folyóméter iratanyag elhelyezésére lesz mód. Az épület teljes felújítása 
három szakaszból áll, melyek közül az elsőre idén került sor, a munkálatokat Vajdaság AT és Zenta 
Község finanszírozta.  
 

 Óbecsén továbbra is raktározási problémákkal küszködünk, azonban a község vezetői 
ígéretet tettek arra, hogy a jövő év folyamán elkészül egy újabb épület felújításának 
tervdokumentációja. Ez lehet az első lépés afelé, hogy a levéltári részleg munkáját évtizedek óta 
ellehetetlenítő helyhiány megszűnjön.  
 

A terv szakmai része a szerbiai levéltárak egységes orientációs munkanormái (Arhivski 
pregled – Levéltári Szemle 1977/1.2) és a levéltári munka normatívumai alapján készült. 19 
foglalkoztatottal és dolgozónként 1600 tényleges munkaórával számolva a levéltár teljes éves 
munkaórafondja 30.400. Az egységes terv szakmai része az anyag rendezését illetően a dolgozók 
egyéni tervei alapján került kidolgozásra. 
 Az Anyagrendezés és külső szolgálat részben tervezett munkák megvalósítása az ügyfelek 
számától és az új levéltárépület rekonstrukciójával kapcsolatban felmerülő teendők mennyiségétől 
függ.  
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A TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FOGLALKOZTATOTTAI 
 

A program teljesítésén Zentán 14, Óbecsén pedig 4 dolgozó fog tevékenykedni. Drobina Brigittán 
kívül, minden szakdolgozó rendelkezik szakvizsgával. 
 
A zentai foglalkoztatottak  

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

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

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

főlevéltáros  egyetemi végzettség 3 
levéltáros egyetemi végzettség 2 
segédlevéltáros középiskolai végzettség 5 
pénzügyi-anyagi ügyek szervezője főiskolai végzettség 1 
informatikus egyetemi végzettség 1 
számítógép-kezelő középiskolai végzettség 1 
könyvtáros középiskolai végzettség 1 
takarítónő általános és középiskolai végz. 3 
levéltári kezelő általános iskolai végzettség 1 

 Összesen 18 

 
A káderszerkezetünk jó, mivel a szakdolgozók átlagos iskolai végzettsége meghaladja a felsőfokot. 

Három magasabb szakmai fokozattal bíró dolgozóval rendelkezünk.  
Egyre nagyobb viszont a szakadék a Levéltár által birtokolt iratanyag mennyisége és a dolgozók 

száma között. Az elmúlt évtizedben mintegy 2100 folyóméter iratanyagot vettünk át, s a tartósan 
őrizendő anyag mennyisége is mintegy 25%-kal (kb. 1100 folyóméterrel) nőtt, míg a dolgozók száma 
ugyanezen időszakban nem változott!  
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I. A LEVÉLTÁRON KÍVÜLI LEVÉLTÁRI ANYAG VÉDELME 
 

40 iratképző ellenőrzését tervezzük (FI dt, SF a). Szükség szerint végezzük a levéltári és az irattári 
anyag képzőinek és birtokosainak nyilvántartását, az irattári anyag kategóriajegyzékének és az irattári 
ügykezelésről szóló szabályzat ellenőrzését az azok alkalmazására vonatkozó jóváhagyás megadása végett 
(terv: 5 jegyzék). 20 esetben ellenőrizzük az értéktelen iratanyag kiselejtezését. Ezzel a regisztratúrák kb. 
500 m1 értéktelen, letelt határidős iratanyagtól szabadulnak fel. 3 iratanyagképzőtől és -birtokostól tartós 
megőrzésre 350 m1 levéltári anyagot fogunk átvenni.  Az előírt nyilvántartásba bevezetjük a levéltárianyag-
birtokosok összes státusbeli változását, valamint az irattári és levéltári anyaguk állapotában bekövetkezett 
változást. 
 Megegyezéssel segítünk az érdekelt regisztratúráknak (szaktanács, anyagrendezés, 
munkabemutatás stb.). Ezekre a munkákra a teljes levéltári munkaórafondból 3%-ot, illetve 864 órát 
tartalékolunk. 
 A magántulajdonban levő levéltári anyag védelmét anyagfelvásárlással végezzük – ha erre a levéltár 
finanszírozói céleszközt biztosítanak. 
 
 
II. LEVÉLTÁRI RAKTÁRI MUNKÁK 

 
 Mintegy 350 folyóméter levéltári iratanyag átvételét tervezzük. (Zentai Alapfokú Bíróság, 
Mezőgazdaság Zenta Rt., Községi Közigazgatás, Zenta)  
 Mivel 2015 nyarán önerőből befejeztük a Levéltár leendő épületének (korábbi kaszárnya) egyik 
termének felújítását, s ezzel mintegy 700 folyóméter iratanyag számára lett hely, az elmúlt év során 
elkezdtük egyes fondok átszállítását a meglévő raktárak tehermentesítése céljából. (SF а, PT ам) 
Előreláthatólag a kaszárnya felújítása első szakaszának végeztével két teremben, további 1400 
folyóméternyi irat elhelyezésére elegendő helyünk lesz, így ezt a munkát 2016 folyamán is folytatni fogjuk.       
 Óbecsén továbbra is raktározási problémákkal küszködünk, azonban a község vezetői ígéretet tettek 
arra, hogy a jövő év folyamán elkészül egy újabb épület felújításának tervdokumentációja. Ez lehet az első 
lépés afelé, hogy a levéltári részleg munkáját évtizedek óta ellehetetlenítő helyhiány megszűnjön.  

 
 
III. A LEVÉLTÁRI ANYAG RENDEZÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA 
 

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

 A rendezéssel felölelt anyag mennyiségét 389,25 m1-re becsüljük. Egyes esetekben a munkákat már 
az előző években megkezdtük, és lesznek olyanok, amelyeknek rendezése több évig fog tartani az 
elkövetkező időszakban. A rendezésben 7 levéltáros és segédlevéltáros fog dolgozni. Mindegyik dolgozó az 
egyéb munkákon kívül 20 m1 anyagot tud rendezni. A rendezett anyag összmennyisége tehát 140 m1 körül 
lesz. 

 
F. 132 Járási Népbizottság Zenta (RS, va)*      141,00  m1 
F. 118 Óbecsei KKT – (1964–1970-es időszak) (UF, ap)*     27,40 m1 
F. 228 Fadip Gépkocsi- és Traktoralkatrészgyár (SN va)*                               32,60 m1 
F. 805 DTD AIK „Magyarkanizsa” (ŠL ap)       15,50 m1  
F. 806 Agrouniverzal Rt., Magyarkanizsa (ŠL ap)      11,20 m1  
F. 818 Progres, Mohol (DŽ, ap)        34,20 m1 
F. 825 Kvalitet Rt., Magyarkanizsa (MŠ ap)      24,10 m1 
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F. 841 Földműves Szövetkezet, Ada (MŠ ap)      24,45 m1 
F. 861 FADIP – IBP KFT., Óbecse (SN va)*      21,50 m1 
F. 863 FADIP-HKC KFT., Óbecse (DB ap)*      8,80 m1 
F. 867 FADIP-RZZS (UF, ap)        48,50 m1 
                                                                                                                                                     _________ 
              389,25 m1 
* az előző évben megkezdett munkák 
 
IV. TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLAT 
 

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

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

A levéltár internetes oldala (www.zentarhiv.rs) pontosan tíz évvel ezelőtt készült. A maga 
idejében korszerűnek számító web-oldal mára már kissé elavult, ezért egy új, a mai trendeknek megfelelő 
honlap elkészítésén is dolgozni fogunk a jövő év folyamán. Ezzel összhangban fokozni kívánjuk a Levéltár 
jelenlétét a közösségi oldalakon (pl. Facebook), mivel ezek segítségével juthat el leggyorsabban, a legtöbb 
emberhez a közvetíteni kívánt információ. 

Azon is dolgozunk, hogy a korábban digitalizált anyakönyveket mutatókkal kössük össze, és a teljes 
anyagot a honlapunkra tegyük. Elektronikus formában közzéteszünk néhány áttekintő raktári jegyzéket is és 
egyházi anyakönyvi (név-)mutatókat. Az ügyfelek elektronikus úton a zentarhiv@gmail.com e-mail címen 
fordulhatnak hozzánk. 

A konkrét információnyújtási munkákban a következő személyek fognak részt venni: KŽ i, SS ko, SF 
a,  ŠV sk, UF ap és SN va. 
 
V. PUBLIKÁLÁS 
 
 2016-ban egy kiadvány, a Titói Jugoszlávia levéltári forrásai c. sorozat 5. kötetének megjelentetését 
tervezzük. A könyv munkacíme: Jugoszlávia 1945-1953 között a pártiratok tükrében. A szerzői: Molnár 
Tibor, Dr. A. Sajti Enikő, Dr. Vukman Péter, Dr. Hornyák Árpád és Kovács Csaba.  
 Ki fogjuk használni a lehetőséget a rövidebb, népszerű munkáknak a helyi és a regionális sajtóban 
való közzétételére. Arra törekszünk, hogy a nyilvánosság a sajtó, a rádió és a televízió útján mind több 
információt szerezhessen munkánkról.  

 
VI.  MIKROFILMEZÉS, DIGITALIZÁLÁS, SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS 
 

Az anyagok mikrofilmezését 2016-ban sem végezzük, mivel ez a munka drága folyamat, amelyet 
anyag restaurálásának kellene megelőznie. Ezekre a munkákra már évek óta nincs pénz, és saját 
felszereléssel sem rendelkezünk. A munkák e csoportját illetően Kopasz Zsolt informatikus fogja elvégezni a 
szerver és a számítógép-hálózat rendes karbantartását, a számítógépek adatainak biztonsági őrzését, a 
honlap frissítését. Segítséget fog nyújtani továbbá a számítógép-használó kollégáknak.  

A publikálással kapcsolatban KŽ i és SS ko végzik az anyagok nyomdai műszaki előkészítését.  
Az egyházi anyakönyvek mikrofilmezését és digitalizálását befejeztük. Folyamatban van a 

könyvmutató kidolgozása, mivel egyes sorozatokra vonatkozóan nem léteznek, másokat illetően viszont 
megbízhatatlanok.  

Amennyiben sikerül pályázat útján anyagi forrásokat biztosítani a munkához, külső szakember 
alkalmazásával mutatókat készítünk az általunk őrzött pravoszláv anyakönyvekhez. 
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VII. A LEVÉLTÁRI ÉS A KÖNYVTÁRI ANYAG FELHASZNÁLÁSA 
 

A levéltári anyag használatának teendői az ügyfelek és a kutatók fogadásából, útbaigazításából és 
kiszolgálásából áll. A 2016-os évben a levéltári és a könyvtári anyag 65 kutatójának – felhasználójának a 
fogadását tervezzük – szakmai és tudományos céllal kb. 350 kutatónappal. A használandó fondok számát 
35-re becsüljük. Helyhiány miatt egyszerre 4 kutatót tudunk fogadni. 

A bizonylatok, másolatok és a dokumentumok másodpéldányainak kiadása céljából korlátozás 
nélkül fogadjuk az ügyfeleket. A magyar állampolgárságért folyamodó polgárok, továbbra is, először 
hozzánk fognak fordulni, hogy a felmenőikre vonatkozóan megkapják az egyházi anyakönyvi kivonatokat. A 
II. világháborút követően elkobzott vagyon visszaszármaztatásához szükséges dokumentumokat keresők 
száma előreláthatólag csökkeni fog, ugyanakkor a munkások szolgálati idejével kapcsolatos ügyek száma (a 
nyugdíj- és rokkantbiztosítási alap (PIO) által kért „pótlások”) évről-évre folyamatosan nő, a Levéltár által 
őrizett iratanyag mennyiségének növekedésével összhangban.  

A lehetséges ügyfelek számát 1100-ra becsüljük. 
Az anyag kikeresésével és a bizonylatok elkészítésével az összes szakdolgozó foglalkozik. Az 

ügyfelekkel és a kutatókkal közvetlenül is dolgoznak: DB ap, UF ap, MT va, SF ap, ŠV sk. 
 
VIII. LEVÉLTÁRI KÖNYVTÁRI MUNKÁK 

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

és a felhasznált anyag nyilvántartása a klasszikus módon történik. 
  Gajda Szilvia könyvtáros 2016-ban is fél munkaidővel fog dolgozni. Az év folyamán a használókkal 

való munkán kívül 30 címet fog feldolgozni.  
A munkáknak ebben a csoportjában Zentán a magyar, Óbecsén pedig a szerb nyelvű sajtót fogjuk 

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

 
IX.  A LEVÉLTÁRI ANYAG MŰSZAKI VÉDELME 

 
A speciális eljárásokra (konzerválás, restaurálás stb.) nincs sem műhelyünk, de a Budapest Főváros 

Levéltárában szerzett gyakorlati tudás birtokában Gajda Szilvia az egyszerűbb konzervációs műveleteket el 
tudja végezni, így a 2016-os évben ezen is dolgozni fog.   

Emellett más, egyszerű műszaki védőmunkákat is végzünk majd, mint pl. a dokumentumok 
mechanikus tisztítása, dobozok, borítók, tékák készítése és kisebb könyvkötés-javítások.  
 
X. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
 
 A kiadótevékenységet könyvbemutatók kísérik. Az V. fejezetben említett terv alapján a Tisza menti 
községekben fogjuk megszervezni az ott említett könyv bemutatóját.  

Zenta város 2016-ban ünnepli fennállásának 800. évfordulóját. Ennek apropóján szervezünk egy 
kiállítást a Levéltár legértékesebb dokumentumaiból. Szeretnénk, a meglévő dokumentumok mellé 
beszerezni Zentára és környékére vonatkozó XIII-XVI. századi oklevelek nyomdai minőségű digitális 
másolatait a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárától. A korabeli térképekkel színesített szabadtéri, 
nagy méretű kiállítás akár egész évben megtekinthető lenne. 
 Egész évben gyermekfoglalkozásokkal ismertetnénk meg az általános iskolák alsós és felsős 
tagozatos diákjaival a fent említett okleveleken át Zenta 800 éves történelmét. A levéltár pedagógia 
módszereivel így a gyerekek nem csak a város történelmével, hanem magával az intézménnyel, és az annak 
helyt adó városháza történetével és funkciójával is megismerkednének. 

Folytatjuk az együttműködést a médiával a különféle történelmi témák és a munkánkról szóló hírek 
közzétételével. Együttműködünk a Bácsországgal, a Magyar Szóval, a 7 Nappal, a Pannon RTV-vel és az 
Újvidéki RTV-vel.  
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A civil egyesületeket és szervezeteket meghívók, plakátok és szórólapok díjmentes kidolgozásával 
segítjük. Szakmai segítséget nyújtunk a helyhatóságoknak, intézményeknek, civil szervezeteknek azon 
programjaik teljesítésében, amelyek levéltári kutatómunkát igényelnek intézményünkben vagy más 
levéltárakban. A program e részének teljesítői a levéltárosok és részben a segédlevéltárosok.   
 
XI. ÁLTALÁNOS ÜGYEK 

 
Felölelik: a 2016. évi jelentés és a 2017. évi terv elkészítését. A levéltári dolgozók napi és havi 

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

A törvények és a jogszabályok figyelemmel kísérése, az általános aktusok javaslatainak kidolgozása, 
a levéltár rendszeres éves működésével kapcsolatos összes kérdést illető döntések meghozatala az igazgató 
feladata. 

A Levéltár alapszabálya 2012-ben került elfogadásra. Azóta több függelék (annex) készült hozzá, 
ezért a jobb áttekinthetőség érdekében 2016-ban egy új, egységes szerkezetbe foglalt szöveggel szeretnénk 
helyettesíteni. Az új alapszabály elkészülését követően a meglévő szabályzatok szövegét is aktualizáljuk, 
összhangba hozzuk az alapszabállyal 

Az irattárat, valamint a könyvelőségi dokumentáció további feldolgozásra való előkészítését a 
műszaki-pénzügyi és általános ügyek szervezője vezeti. A könyvelési teendőket intézményünk részére az 
Aktiva 81 Ügynökség fogja ellátni térítés ellenében. 
      A tisztaság fenntartásán három takarítónő fog dolgozni. 2016-ban nem alkalmazunk pótmunkaerőt 
az általános nagytakarításhoz, mivel elegendő takarítószemélyzettel rendelkezünk. 
 E programfeladatok egyes részeinek teljesítésében az összes dolgozó részt vesz.  
 
XII. TÖRZSSZOLGÁLAT, ELLENŐRZÉS, TANÁCSKOZÁSOK 
 

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

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

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

E feladatcsoportban időt tervezünk a szakelőadások kidolgozására (a tanácskozásokra vonatkozóan) 
és a fejlesztési programok és projektumok (a levéltár felújítására és felszerelésére vonatkozóan) 
elkészítésére. 
 Részt fogunk venni ágazati szervezeteink bizottságainak és szakmai testületeinek munkájában. A 
levéltárat a törvénnyel előirányzott összes esetben az igazgató fogja képviselni, és ő jár el a levéltár 
nevében.  
 Az egyéb teendők közé tartozik még: a községi bizottságokban, a civil szervezetekben, a levéltár 
igazgatási szerveiben folyó munka, a dolgozók jelentéseinek havonkénti ellenőrzése.  
 A program e részében az összes levéltári dolgozó részt vesz.   
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XIII. NEMZETKÖZI ÉS LEVÉLTÁRKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 
 A 2012-2013-as időszakban az Európai Unió IPA-pályázatainak keretében, a MNL Csongrád Megyei 
Levéltárával együttműködve sikeresen vettünk részt egy 200.000 euró összértékű projektben, amely a 
„Tisza, föld, ember” címet viselte.  
 Előreláthatólag 2016-ban kerül kiírásra az IPA 2 pályázati ciklus első szakasza, melyen – tekintettel a 
az előző pályázat eszközeiből megvalósított közvetlen és közvetetett eredményekre – mindenképpen 
szeretnénk részt venni. 
 Emellett természetesen más pályázati forrásokat is megpróbálunk elérni, mivel nélkülük nem 
tudnánk azokat a programjainkat megvalósítani, amelyek bemutatják és gazdagabbá teszik intézményünk 
tevékenységét. 
 Szeretnénk megszervezni Budapest Főváros Levéltárának közreműködésével egy Levéltári napot, 
melyen az érdeklődő kollégák a levéltári anyag restaurációjával kapcsolatos elméleti és gyakorlati 
előadásokon vehetnének részt.  A rendezvény sikerétől függően a későbbiekben akár egy állandó, 
rendszeresen ismétlődő, évente más-más témával foglalkozó esemény lehetne ez. 
 
XIV. PÉNZÜGYI TERV 
 
 A költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (a SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 és 68/2015), illetve a szerb kormány 
irányelveivel összhangban a 2016. évi pénzügyi tervet időben elküldtük a Levéltár társalapító községeinek.  
 Amennyiben a jövő év folyamán a Levéltár saját bevételeinek összege a tervezettnek megfelelően 
alakul, egy új személyautó, illetve fémpolcok beszerzésére is sor kerül majd. 
 
 
                                        
 

                                                                            
Sárosi Gabriella, 

                                                                                      az igazgatóbizottság elnöke 
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A művelődésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 44. szakaszának 2. és 74. 
bekezdése, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 
1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén
meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT 2016. ÉVI 

MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS ÉVES PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL, AZ 
INTÉZMÉNY 2016. ÉVI KULTURÁLIS PROGRAMJAINAK FINANSZÍROZÁSÁRA 

SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK MEGÁLLAPÍTOTT MÉRTÉKÉVEL 

I 

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 2016. 
évi munkaprogramját és éves pénzügyi tervét. 

A képviselő-testület 7.896.900,00  dinár összeget ÁLLAPÍT MEG az intézmény 2016. évi 
kulturális programjainak finanszírozására. 

II 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 6-4/2015-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület 
elnöke 
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A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ  

2016. évi munkaterve 

1. Bevezetés 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ 1977-ben jött létre a városi könyvtár, a múzeum, a 
művelődési ház, két mozi és a felnőttképzést ellátó ún. munkásegyetem összevonásával egy közös 
szakszolgálat kialakításával. Ennek a közművelődési modellnek a célja, hogy a helyben lakók 
művelődéssel, nyilvánossággal, társas együttléttel kapcsolatos óhaja és öntevékenysége találkozzon az 
intézmény feltételrendszerével, valamint azzal az igénnyel, hogy épületei a zentaiak, az önként szerveződött 
csoportok aktív és alkotó tevékenységének olyan színhelye legyen, amely egy egész régió művelődési és 
oktatási életét is mozgásba hozhatja, fellendítheti. A Városi Múzeumot a II. világháború után alapították, és 
a 70-es években vált alapszabályával összhangban a Tisza-vidék tájmúzeumává és tudományos 
intézményévé, amelynek alaptevékenysége a néprajz valamennyi ágának kutatása, dokumentumainak és 
múzeumi tárgyainak gyűjtése, feldolgozása és bemutatása. Jelentős környékbeli helytörténeti anyaggal is 
rendelkezik. Keretében bontakozott ki 1952-ben a Zentai Művésztelep, a 90-es években pedig a Vajdasági 
Magyar Népzenei Archívum. A Városi Könyvtár, amely bár több mint hetvenezer könyvtári 
dokumentummal és a központi könyvtáron kívül két fiókkönyvtárral (Felsőhegy, Tornyos) is rendelkezik, 
nem tartozik a Vajdaság legnagyobb közművelődési könyvtárai közé, ugyanakkor egyike azon keveseknek, 
amelyekben a könyvtári munka komplex gépesítése megtörtént. Gazdag a könyvtár helyismereti 
gyűjteménye is. A Munkásegyetemen kapott helyet a budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi 
Kara Határon Túli Levelező Tagozatának Zentai Konzultációs Központja is. A Művelődési Ház mind a 
tájékoztatás, mind a kommunikáció, mind pedig a kreatív szférában szép eredményeket tud felmutatni. A 
Zentai Magyar Kamaraszínház és a Zentai Színtársulat is itt működik. Az intézmény legjelentősebb 
rendezvényei: a Hagyományaink Ünnepe, az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja, a Kálmány Lajos 
Népmesemondó Verseny, a Zentai Művésztelep eseményei, a Középiskolások Szín – és Filmművészeti 
Vetélkedője,  a Városi Múzeum hagyományos néprajzi tanácskozása stb. 2010 novemberében a Magyar 
Nemzeti Tanács a Központot kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánította, 2012 óta pedig a Zentai 
Önkormányzaton kívül társalapítója is. A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ a Magyar 
Nemzeti Tanács döntése alapján kiemelt jelentőségű kulturális intézmény (28/2010-es záradék), valamint 
2013-ban az alapítói jog részleges átruházása is megtörtént. Jelenleg a Városi Múzeumnak 8, a Művelődési 
Háznak 5, a Városi Könyvtárnak és fiók könyvtárainak összesen 9, a Szakszolgálatnak  6, az oktatásnak 
pedig 1 munkatársa van, 26 munkás állandó még 3 munkás meghatározott időre van alkalmazásban.   
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A Városi Könyvtár és fiókkönyvtárainak  

2016. évi általános program- és pénzügyi terve 

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

A könyvtár munkáját 2016-ben elsősorban  a könyv és az olvasás népszerűsítése és a gyermekekkel 
való foglalkozás fogja meghatározni. 

JANUÁR 
 
TÉLI SZÜNIDEI PROGRAMOK: 
 
1. „Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadónak: bruttó 4.500,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (pasztell kréta, gyurma, faszínes, blokk, agyag, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 
1.500,00 dinár (426621) 
 
2. Mesedélelőtt 
Játékos foglalkozás magyar és szerb nyelvű gyermekek részére a zentai Gyermekbarátokkal közös 
szervezésben 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Világutazók 2016 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
Tiszteletdíj vagy útiköltség az előadóknak: bruttó 6.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés: 500,00 dinár (423711) 
 
3. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
Tiszteletdíj: bruttó 13.000,00 dinár (424221) 
 
GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
Zentai kincsestár 
A zentai Városi Könyvtár Zentai kincsestár néven magyar és szerb nyelvű óvodásoknak indított sorozatot. 
A program keretében a kisgyermekek olyan neves zentai személyekkel ismerkednek meg, akik sokat tettek 
a város kulturális fejlődéséért, a hagyományok őrzéséért és ápolásáért. Foglalkozásvezetők: Popović 
Predrag, Kruška Tripolszky Kata, Juhász Lassú Kornélia, Vuković Ildikó és Baráth Hajnal Anna 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka): 1.000,00 dinár (423711) 
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Anyagi kiadások (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyvbemutatója 
Tiszteletdíj vagy utiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
IMPLOM JÓZSEF REGIONÁLIS HELYESIRÁSI VERSENY KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE 
Megvendégelés (pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadások (papír): 500,00 dinár (426621) 
 
Az Implom József Helyesírási Verseny zentai elődöntőjét minden évben a Városi Könyvtár bonyolítja le. 
25 versenyzőt várunk; a nyertesek Magyarországra jutnak tovább a döntőbe. 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
 

FEBRUÁR 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Világutazók 2016 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
 
3. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
GYERMEKFOGLALKOZÁS 
„Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy utiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 2.500,00 dinár (422194) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
KÖZSÉGI SZAVALÓVERSENY ALSÓSOK, FELSŐSÖK, KÖZÉPISKOLÁSOK RÉSZÉRE 
MAGYAR ÉS SZERB NYELVEN 
 
Ajándékkönyvek a versenyzők részére, diplomák a díjazottaknak magyar és szerb nyelven: 20.000,00 
dinár (423712) 
Mindhárom rendezvényünk célja a költészet és a költemények megszerettetése, valamint fölkészítés a 
Szabadkán márciusban megtartandó tartományi szintű szavalóversenyre. 
 
XVIII. HAGYOMÁNYAINK ÜNNEPE 
Zenta község hagyományőrző és hagyományápoló csoportjainak bemutatkozó estje. Minden évben a 
gálaműsor előtt ételkóstolóval egybekötött kiállítás nyílik meg. 
Ikebana, celofán, szalag, anyag a kiállításhoz: 6000,00 dinár (426621) 
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Virágdekoráció: 4.000,00 dinár (426131) 
Nyomtatási költségek: 15.000,00 dinár (423419) 
A fellépők útiköltsége: 60.000,00 dinár (422911) 
Ellátás (150 főre a fellépőknek fonott kalács, Nestea): 20.000,00 dinár (423711) 
A vendégegyüttes bruttó tiszteletdíja: 40.000,00 dinár (424221) 
Ajándékkönyvek a kiállítóknak: 20.000,00 dinár (423712) 
A zsűri és a műsorvezető bruttó tiszteletdíja: bruttó 36.000,00 dinár (424221) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
 

MÁRCIUS 
 
GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
1. Zentai kincsestár 
A zentai Városi Könyvtár Zentai kincsestár néven magyar és szerb nyelvű óvodásoknak indított sorozatot. 
A program keretében a kisgyermekek olyan neves zentai személyekkel ismerkednek meg, akik sokat tettek 
a város kulturális fejlődéséért, a hagyományok őrzéséért és ápolásáért. Foglalkozásvezetők: Popović 
Predrag, Kruška Tripolszky Kata, Juhász Lassú Kornélia, Vuković Ildikó és Baráth Hajnal Anna 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka): 1.000,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadások (papír, színesceruzák, tempera, színes drót, ragasztó, textil, stb.): 1.000,00 dinár 
(426621) 
 
2. „Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Világutazók 2016 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
Tiszteletdíj vagy útiköltség az előadóknak: bruttó 6.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés: 500,00 dinár (423711) 
 
3. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
Tiszteletdíj: bruttó 13.000,00 dinár (424221) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy utiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 2.000,00 dinár (422293) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
 

ÁPRILIS 
 
A KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY ELŐDÖNTŐI HAJDÚJÁRÁSON, 
MUZSLYÁN ÉS ZENTAGUNARASON 
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Útiköltség a szervezőknek: Hajdújárás, Muzslya és Zentagunaras 3.000,00 dinár (422194) 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Világutazók 2016 
Vetítéssel egybekötött ismeretterjesztő előadás 
 
3. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
KÖNYVBEMUTATÓ A KÖNYV NAPJA ALKALMÁBÓL: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
GYERMEKPROGRAMOK A TAVASZI SZÜNIDŐBEN 
 
1.  Kézműves foglalkozás   
Kézműves foglalkozás gyermekek részére (asztali díszek készítése) 
Anyagi kiadás (festék, ecset, textil, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 2.000,00 dinár (426621) 
 
2. Mesedélelőtt 
Játékos foglalkozás magyar és szerb nyelvű gyermekek részére a zentai Gyermekbarátokkal közös 
szervezésben 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
 
3. „Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadónak: bruttó 5.000,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (pasztell kréta, gyurma, faszínes, blokk, agyag, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 
1.500,00 dinár (426621) 
 
IRODALMI RENDEZVÉNY A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA ALAKMÁBÓL 
A Magyar Költészet Napját április 11-én ünnepeljük, József Attila születésnapjának tiszteletére. 
Tiszteletdíj az előadóknak: bruttó 35.000,00 dinár (424221) 
 
AZ ÉSZAK-BÁCSKAI KÖNYVTÁROSOK ÉVES TALÁLKOZÓJA 
Tiszteletdíj vagy útiköltség az előadóknak: nettó 10.000,00 dinár (423399) 
Megvendégelés (Ebéd: 30 fő részére): 12.000,00 dinár (423621) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
 
A KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY ELŐDÖNTŐJE ZENTÁN 
Anyagi kiadás (papír): 500,00 dinár (426621) 
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MÁJUS 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 2.500,00 dinár (422194) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
AZ ÉNEKELT VERSEK XXI. ZENTAI FESZTIVÁLJA 
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a zentai Thurzó Lajos Művelődési – Oktatási Központ a Zentai 
Önkormányzat és a budapesti székhelyű Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület közreműködésével 
kerül minden évben megrendezésre az Énekelt Versek Zentai Fesztiválja. A szervezők bemutatkozási 
lehetőséget kínálnak mindazoknak a szólistáknak és együtteseknek, akik, illetve amelyek énekelt verseket 
adnak elő saját megzenésítésükben. A fesztivál versenyprogramból és gálaműsorból áll. 
 
Díjak a verseny díjazottjaink: 40.000,00 dinár (423712) 
A budapesti Kaláka együttes tiszteletdíja: bruttó 150.000,00 dinár (424221) 
A 4 zsűri és a 2 műsorvezető tiszteletdíja: bruttó 50.000,00 dinár (424221) 
A versenyzők és a budapesti Kaláka együttes elszállásolása: 100.000,00 dinár (423621) 
Hangosítás és hangfelvétel a versenyprogramon és a gálaműsoron: bruttó 120.000,00 dinár (424221) 
Étkezési költség: 40.000,00 dinár (423621) 
 
GYERMEKKONCERT A XXII. KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY 
ELŐRENDEZVÉNYEKÉNT 
 
Az együttes bruttó tiszteletdíja: 60.000,00 dinár (424221) 
 
XXII. KÁLMÁNY LAJOS NÉPMESEMONDÓ VERSENY – DÉLVIDÉKI DÖNTŐ 
Kálmány Lajos népmesekutató emlékére szervezzük meg minden évben a Vajdaság egész területére 
kiterjedő népmesemondó és népmese-illusztráló versenyt. Mesemondóink száma meghaladja a 75 főt, a 
népmese-illusztrálók pedig a 230-at. Rangos zsűri bírálja el a gyerekek és felnőttek mesemondását, illetve 
képzőművészeti alkotásaikat. 
 
Ellátás: (140 adag ebéd a versenyzőknek és felkészítőiknek) 50.000,00 dinár (423621) 
Megvendégelés: (pogácsa, üdítő, kávé, ásványvíz, szörp) 7.000,00 dinár (423711) 
Anyagi kiadások: (keménypapír, hammerpapír, cellux, celofán, mappa, golyóstoll, kitűzők, A4-es 
papír) 8.000,00 dinár  (426621) 
Ajándékkönyvek a mesemondóknak, meseillusztrátoroknak: 26.000,00 dinár (423712) 
Nyomtatási költségek: 20.000,00 dinár (423419) 
A 6 zsűri tiszteletdíja: bruttó 30.000,00 dinár (424221) 
 
 
A MAGYAR FILM DÉLVIDÉKI HETE 2016 
A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet mellett társszervező a Városi Könyvtár. A hét folyamán 
délelőttönként rajzfilmvetítés az óvodásoknak és kisiskolásoknak, a kora esti, esti órákban pedig a legújabb 
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magyar filmek kerülnek vetítésre a felnőtt korosztály számára. Minden évben vendégül látunk egy rangos 
filmrendezőt vagy filmszínészt, akivel egy moderátor beszélget egy filmes est keretén belül. 
Megvendégelés a meghívott magyarországi rendező részére (vacsora, kávé, tea): 1.000,00 dinár 
(423711) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
 
GYERMEKFOGLALKOZÁS 
„Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 

JÚNIUS 
 

ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
 
GYERMEKFOGLALKOZÁS 
„Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 

SZEPTEMBER 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
Tiszteletdíj: bruttó 13.000,00 dinár (424221) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 3.000,00 dinár (422293) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
A Magyar Népmese Napját, Benedek Elek születésnapját, minden évben megünnepli a könyvtár. Idén 2 
naposra tervezzük. Az első napra gyermekfoglalkozásokat tervezünk, a második napon pedig zentai 
közéleti személyiségek mesélnék el legkedvesebb meséjüket. 
 
Megvendégelés (üdítő, pogácsa, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
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GYERMEKFOGLALKOZÁS 
1. Az első osztályos magyar és szerb nyelvű tanulók fogadása és beíratkozása a Zentai Városi Könyvtárba. 
. Foglalkozásvezetők: Popović Predrag, Kruška Tripolszky Kata, Juhász Lassú Kornélia, Vuković Ildikó és 
Baráth Hajnal Anna 
 
Megvendégelés (pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
2. „Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
  
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadónak: bruttó 4.500,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (pasztell kréta, gyurma, faszínes, blokk, agyag, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 
1.500,00 dinár (426621) 

 
OKTÓBER 

 
GYERMEKHETI RENDEZVÁNYSOROZAT: 
 
1. A Thurzó Lajos Művelődési−Oktatási Központ interaktív foglalkozást szervez gyermekek részére. 
 
Tiszteletdíj az előadónak: buttó 6.000,00 dinár (424221) 
Megvendégelés (üdítő, pogácsa, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
2. Mesedélelőtt 
Játékos foglalkozás magyar és szerb nyelvű gyermekek részére a zentai Gyermekbarátokkal közös 
szervezésben 
 
Megvendégelés (keksz, cukorka, szörp): 1.000,00 dinár (423711) 
 
3. „Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 5.500,00 dinár (424221) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
A NAPSUGARAS ŐSZ RENDEZVÉNYEN AZ IDŐS, AKTÍV OLVASÓINK 
MEGJUTALMAZÁSA 
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Hagyományosan minden évben ajándékkönyvekkel jutalmazzuk meg könyvtárunk legidősebb olvasóját, 
illetve abban az évben a legtöbb könyvet kikölcsönző, azaz a legaktívabb olvasónkat. 
 
Ajándékkönyvek vásárlása: 10.000,00 dinár (423712) 
Nyomtatási költség: 2.000,00 dinár (423419) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 

 
NOVEMBER 

 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
 
GYERMEKFOGLALKOZÁS: 
1. Zentai kincsestár 
A zentai Városi Könyvtár Zentai kincsestár néven magyar és szerb nyelvű óvodásoknak indított sorozatot. 
A program keretében a kisgyermekek olyan neves zentai személyekkel ismerkednek meg, akik sokat tettek 
a város kulturális fejlődéséért, a hagyományok őrzéséért és ápolásáért. Foglalkozásvezetők: Popović 
Predrag, Kruška Tripolszky Kata, Juhász Lassú Kornélia, Vuković Ildikó és Baráth Hajnal Anna 
 
2. „Mi van ott benn?” 
Művészetterápiás foglalkozás a képzőművészet, a zene és az irodalom eszköztárának segítségével magyar 
nyelvű alsó osztályos tanulók részére. Foglalkozásvezető: Kaszás Éva művészetterapeuta 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 2.500,00 dinár (422194) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
STEVAN SREMAC-EMLÉKNAP 
Stevan Sremac zentai születésű, neves szerb író születésének 158. évfordulója alkalmából kiírt pályázatra 
beérkezett képzőművészeti és irodalmi alkotások díjazása és az évforduló alkalmából meghirdetett 
prózamondó verseny döntője. 
 
Ajándékkönyvek a díjazottaknak és a zsűrinek: 20.000,00 dinár (423712) 
Nyomtatási költség: 2.000,00 dinár (423419) 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
 

DECEMBER 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSOK: 
1. Msgr. Nagy József esperes-plébános előadása 
 
2. Reisinger János budapesti irodalomtörténész ismeretterjesztő előadása 
Tiszteletdíj: bruttó 13.000,00 dinár (424221) 
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KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 3.000,00 dinár (422293) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
Mesedélelőtt a Mikulással és betlehemezés 
Játékos foglalkozás magyar és szerb nyelvű gyermekek részére a zentai Gyermekbarátokkal közös 
szervezésben 
 
OLVASÓKLUB ÉS FILMKLUB 
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A TORNYOSI ÉS A FELSŐHEGYI FIÓKKÖNYVTÁR 

ÉVES TERVE A 2016-OS ÉVRE 
 

TORNYOS 

 
JANUÁR 

 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK (ÜVEGFESTÉS) 
Anyagi kiadás: 1.000,00 dinár (426621) 
 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
Anyagi kiadás (kávé, ásványvíz, pogácsa): 1.000,00 dinár (423711) 
 

FEBRUÁR 
 

 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK (HASZNÁLATI TÁRGYAK KÉSZÍTÉSE 
SZALMÁBÓL) 
Anyagi kiadás: 1.000,00 dinár (426621) 
Útiköltség az előadóknak: 1.500,00 dinár (422194) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ 
Anyagi kiadás (étkeztetés): 1.500,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj és útiköltség a szerzőnek és a kiadónak: bruttó 8.500,00 dinár (424221) 
 

MÁRCIUS 
 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK 
Anyagi kiadás (filc, textil, szilikon, karton, kollázs): 2.000,00 dinár (426621) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ 
Anyagi kiadás (virág, bor): 700,00 dinár (423712) 
Útiköltség a szerzőnek: 2. 000,00 dinár (422293) 
 

ÁPRILIS 
 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK 
Anyagi kiadás: 1.000,00 dinár (426621) 
Útiköltség az előadóknak: 1.500,00 dinár (422194) 
 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 
Anyagi kiadás (virág, cukorka): 1.000,00 dinár (423711) 
 

MÁJUS 
 
MESEDÉLELŐTT KÁLMÁNY LAJOS NÉPRAJZKUTATÓ TISZTELETÉRE 
Anyagi kiadás (cukorka, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK 
Anyagi kiadás: 1.500,00 dinár (426621) 
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AUGUSZTUS 

 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (SZENT ISTVÁN-NAP) 
Anyagi kiadás (üdítő, kávé, cukor): 1.000,00 dinár (423711) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ 
Anyagi kiadás (virág, bor): 700,00 dinár (423712) 
Útiköltség a szerzőnek: 2.000,00 dinár (422194) 
 

SZEPTEMBER 
 
 
AZ ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓK BEÍRATKOZÁSA A KÖNYVTÁRBA 
Anyagi kiadás (cukorka, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
Tiszteletdíj és útiköltség a vendégegyütteseknek: bruttó 10.000,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (üdítő, pogácsa, kávé, ajándékkönyv): 3.000,00 dinár (423711) 
 

OKTÓBER 
 
GYERMEKHETI RENDEZVÉNYEK ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 
Anyagi kiadás (édesség): 1.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj és útiköltség az előadóknak: nettó 4.000,00 dinár (422194) 
 

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

DECEMBER 
 

 
HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK:  
(Luca pogácsa, mézeskalács és karácsonyi ajtódísz készítése) 
Anyagi kiadás (liszt, tojás, cukor, méz, margarin, só és kellékek az ajtódísz készítéshez): 2.000,00 
dinár (426621) 
 
EGYÉB TERVEZETT KIADÁSOK: 
 
a) POLCOK 
Polcok beszerzési költsége: 30.000,00 dinár (512211) 
 
b) BEJÁRAT ELŐTTI TÉR FELÚJÍTÁSA 
Épület krabantartási költsége: 200.000,00 dinár (425119) 
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FELSŐHEGY 

 
JANUÁR 

 
EGY HETES TÉLI SZÜNIDEI KÉZMŰVESTÁBOR 
Anyagi kiadás (kávé, tea, cukor, pogácsa): 1.500,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj és útiköltség az előadóknak: bruttó 4.500,00 dinár (422194) 
 
 

FEBRUÁR 
 

DRÁMAPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK 
Anyagi kiadás (üdítő, pogácsa, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

MÁRCIUS 
 
ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁS 
 
ALKALMI MŰSOR MÁRCIUS 15-E ALKALMÁBÓL 
Útiköltség az előadóknak: 2. 000,00 dinár (422293) 
 

ÁPRILIS 
 

KÖNYVBEMUTATÓ A KÖLTÉSZET NAPJA ALKALMÁBÓL 
Anyagi kiadás (pogácsa, ásványvíz, kávé, cukor): 1. 000,00 dinár (423711) 
Útiköltség és tiszteletdíj a szerzőnek: bruttó 3.000,00 dinár (424221) 
 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS 
Anyagi kiadás (festék, gyertya, íróka, ecet, kávé, üdítő): 2.000,00 dinár (426621) 
 
 

MÁJUS 
 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS GYERMEKEKNEK 
Anyagi kiadás (gyöngy, üvegfesték, nemez, bőr, vessző, fa, agyag, pogácsa, kávé, üdítő):  
2.000,00 dinár (426621) 
Tiszteletdíj az előadóknak: bruttó  4.000,00 dinár (424221) 
 

AUGUSZTUS 
 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ (SZENT ISTVÁN-NAP) 
Anyagi kiadás (üdítő, kávé, cukor): 1.000,00 dinár (423711) 
 
KÖNYVBEMUTATÓ 
Anyagi kiadás (virág, bor): 700,00 dinár (423712) 
Útiköltség a szerzőnek: 2.000,00 dinár (422194) 
 

SZEPTEMBER 
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AZ ELSŐ OSZTÁLYOS TANULÓK BEÍRATKOZÁSA A KÖNYVTÁRBA 
Anyagi kiadás (cukorka, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 
A MAGYAR NÉPMESE NAPJA 
Anyagi kiadás (cukorka, keksz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

OKTÓBER 
 
GYERMEKHETI RENDEZVÉNYEK ÉS KÖNYVBEMUTATÓ 
Anyagi kiadás (édesség): 1.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj és útiköltség az előadóknak: nettó 4.000,00 dinár (422194) 
 

NOVEMBER 
 
KÖNYVBEMUTATÓ: 
Vajdasági vagy magyarországi kortárs szerzők könyv- vagy folyóirat bemutatója 
Tiszteletdíj vagy útiköltség a könyv szerzőjének: bruttó 3.000,00 dinár (422293) 
Könyvvásárlásra a könyvtár részére: 1.000,00 dinár (515121) 
Megvendégelés (kávé, pogácsa, ásványvíz): 1.000,00 dinár (423711) 
 

DECEMBER 
 

 
HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYI RENDEZVÉNYEK:  
(Luca pogácsa, mézeskalács készítése) 
Anyagi kiadás (liszt, tojás, cukor, méz, margarin, só): 2.000,00 dinár (426621) 
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Az olvasás népszerűsítése és a tájékoztatás mellett 18-19 ezer könyvet, újságot, folyóiratot szeretne a 
könyvtár az olvasók számára biztosítani. Feladatunk továbbra is a meglévő könyvállomány, közgyűjtemény 
megóvása és gondozása. Nagy figyelmet szeretnénk fordítani elsősorban a gyermekkönyvek beszerzésére 
magyar és szerb nyelven, hiszen nagyon fontos számunkra, hogy a gyermekekkel való havonta történő 
foglalkozás során minél több gyermek tagja legyen könyvtárunknak. Rendszeres olvasóink számára 
biztosítani szeretnénk legalább 4 napilapot, 4 hetilapot illetve 2 gyermeklapot és 4 folyóiratot. A tornyosi és 
felsőhegyi fiókkönyvtárakban úgyszintén 1-1 napilapot, 2-2 hetilapot és 1-1 gyermeklapot. A lapok 
költsége éves szinten mintegy 90.000,00 dinár. (426621) 
 
A magyarországi Szirén elnevezésű számítógépes könyvtári program éves használati díja 50 euró. A 
hozzánk tartozó két fiókkönyvtárral együtt éves szinten ez 150 eurót jelent, 30.000,00 dinár. (423221) 
 
A már meglévő könyvtári dokumentumok őrzése és gondozása továbbra is kiemelt feladata a könyvtárnak. 
A Városi Könyvtárban igen nagy szükség és igény mutatkozik gyermekosztályunk átalakítására, 
felújítására. Ennek megvalósítása érdekében fából készült, különböző formájú, színes könyvespolcokra és 
egyéb kisebb-nagyobb bútordarabokra van szükségünk. Ennek összege 200.000,00 dinár. (512211) 
 
Ezen kívül a könyvtár zökkenőmentes munkájához elengedhetetlenül szükséges polcok az új könyvek 
tárolására, gerinckímélő irodai székek a könyvtárosok részére. 500.000,00 (512211). 
 
Legalább három új komplett számítógép az új könyvek feldolgozásához, azaz a központi adatbázisba való 
bevitelhez: egy Zentára, és egy-egy a könyvtár fiókkönyvtárainak. Ennek összege 100.000,00 dinár  
(512221) 
 
 Új könyvek vásárlására 200.000,00 dinárra van szükségünk. (515121) 
 
A könyvtárosoknak szüksége van szakmai továbbképzésre is Magyarországon és Vajdaságban egyaránt. A 
tanfolyam díja 20.000,00 dinár, (423321) az útiköltség 10.000,00 dinár. (422194) 
 
 
 
 
Zenta, 2015. június 30.                                                                                  Baráth Hajnal Anna 
                                                                                                                         a könyvtár vezetője  
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Eszközforrás szerinti felosztás 
 
Tevékenység: 
 
1. önkormányzati forrásból 
‐ programok megvalósításának anyagi költségei   (426621)                                     38.000,00 dinár 

‐ nyomtatási költségek   (423419)                                                                                 39.000,00 dinár 

‐ tiszteletdíjak, díjak   (424221)                                                                                   507.500,00 dinár 

‐ utiköltségek     (422194,422293,422911)                                                                115.000,00 dinár           

‐ résztvevők elszállásolása és étkeztetése (423621)                                                152.000,00 dinár 

‐ megvendégelés  (423711)                                                                                            60.000,00 dinár   

‐ ajándékozás    (423712)                                                                                              136.000,00 dinár 

‐ dekoráció (426131)                                                                            4.000,00 dinár     

‐ hangosítás és hangfelvétel  (424221)                                                                      120.000,00 dinár 

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

‐ napilapok és hetilapok   (426621)                                                                              90.000,00 dinár   

‐ munkások továbbképzése   (423321,423399)                                                          30.000,00 dinár                                  

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

                                                                   Összesen:                                                  1.321.500,00 dinár 

2. saját eszközből 

 

‐ programok résztvevőinek megvendégelése  (423711)                                           13.000,00 dinár 

‐ ajándékozás      (423712)                                                                                                2.100,00  dinár                                                      

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

                                                                    Összesen:                                                      15.100,00 dinár 

3. támogatásból  

 

‐ tiszteletdíjak  (424221)                                                                                               30.000,00 dinár                                              

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

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

                                                                    Összesen                                                     80.000,00 dinár      

Beruházások és karbantartás: 

 

1. önkormányzati forrásból 
‐ könyvek vásárlása  (515121)                                                                                     50.000,00 dinár   

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

                                                                   Összesen                                                      50.000,00 dinár 

2. saját eszközből 

 

‐ könyvek vásárlása  (515121)                                                                                    80.000,00 dinár 

‐ számítógép  (512221)                                                                                                50.000,00 dinár    

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

                                                                   Összesen                                                   130.000,00 dinár 
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3. támogatásból                    

 

‐  könyvek vásárlása  (515121)                                                                                  80.000,00 dinár     

‐ számítógépek  (512221)                                                                                           50.000,00 dinár 

‐ butor a gyerekosztályra (512211)                                                                        200.000,00 dinár 

‐ polcok és székek a zentai könyvtárba (512211)                                                700.000,00 dinár 

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

‐tornyosi könyvtár bejáratának felújítása  (425119)                                           200.000,00 dinár    

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

                                                                     Összesen                                            1.260.000,00 dinár   

 

                                               

                                                                            MINDÖSSZE                                2.856.600,00 dinár 
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A zentai Művelődési Ház 2016. évi terve 

 

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

JANUÁR  
A magyar kultúra ünnepe (társszervezés) 
Szent Száva napi ünnepségek  (társszervezés) 
Hivatásos színház vendégjátéka 
 
FEBRUÁR 
Hagyományaink ünnepe (társszervezés) 
Koszorúzási ünnepség 
Hivatásos színház vendégjátéka 
 
MÁRCIUS 
Március 15. az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc évfordulója 
Hivatásos színház vendégjátéka 
 
ÁPRILIS 
Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedője (kiemelt jelentőségű rendezvény) 
Hivatásos színház vendégjátéka 
Költészetnapi műsor 
A tánc világnapja 
 
MÁJUS 
Énekelt Versek Fesztiválja (társszervezés) 
Hivatásos gyermekszínházi előadások 
Az általános és középiskolások ballagása 
 
JÚNIUS 
Az általános és középiskolások ballagása 
A zeneiskola évzárója 
A balettiskola évzárója 
Az óvodások évvégi kiállítás 
A Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium Képzőművészeti szakának kiállítása 
Koncert (magyar nyelvű) 
 
JÚLIUS – AUGUSZTUS 
Nyári szabadtéri rendezvények: 
Tanyaszínház 
Szekérszínház 
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Táncpanoráma  
 
 
SZEPTEMBER 
Városnapi rendezvények 
Koncert (szerb nyelvű) 
 
OKTÓBER 
Gyermekhét 
Október 23. 1956-os magyar forradalom és szabadságharc évfordulója 
Hivatásos színházak vendégjátéka 
Jovan Đorđević színházi napok (amatőr szerb nyelvű színházi előadások) (társszervezés) 
 
NOVEMBER 
Mindenszentek ünnepe és halottak napja  
Gyertyás felvonulás 
Stevan Sremac emléknapok (társszervezés) 
Hivatásos színház vendégjátéka 
 
DECEMBER 
Karácsonyi műsorok 
Hivatásos színház vendégjátéka 
Ajándékkoncert gyerekeknek 
 
A színházi előadások tervezett költségei megközelítőleg a következőképpen alakulnak: 
 
Hivatásos színházak vendégjátéka: 
7 alkalommal (január, február, március, április, május, október, november, december). Az előadások 
költsége átlagosan 91.000,00 dinár, az éves szinten 635.500,00 dinár (424221). 
Ehhez kapcsolódó költségek még a művészek megvendégelésének költségei (szendvics, ásványvíz, üdítő, 
kávé…). Egy előadásnak kb. 30-35 résztvevője van, a megvendégelés éves szinten kb. 40.000,00 dinár 
(423711), ajándék (virág, bor) 8.000,00 dinár (423712). 
 
Tanyaszínház vendégjátéka a községben nyáron 2 előadás, az előadások ára 120.000,00 dinár (424221), 
emellett a szereplőknek 2-3 napi ellátást (alvás, étkezés) 60.000,00 dinár (423621). 
 
Különböző évfordulók megemlékezése (március 15., október 23....) műsorok megszervezésének költségei 
300.000,00 dinár (424221), megvendégelés költségei 50.000,00 dinár (423711, ajándék (bor, virág) 
6.000,00 (423712) 
  
Hivatásos gyermekszínházi előadások: 
Az óvodás és a kisiskolás korosztály számára egy alkalommal egy évben, ami összesen 5 előadást jelent (1 
az óvodásoknak, 3 általános iskolásoknak, 1 szerb nyelvű előadás). Egy előadás tervezett költsége kb. 
40.000,00 dinár, az éves szinten 200.000,00 dinár (424221). Ehhez kapcsolódó költségek még a művészek 
megvendégelésének költségei (szendvics, ásványvíz, üdítő,kávé, tea…). Egy előadásnak kb. 30–35 
résztvevője van, a megvendégelés éves szinten 6.000,00 dinár (423711). 
 
Középiskolások Szín- és Filmművészeti Vetélkedője: 
Ennek  a vetélkedőnek több mint 100 résztvevője van, akiknek egy napos szimbolikus étkeztetését 
biztosítjuk (szendvics, zsíroskenyér, tea, kávé, ásványvíz, üdítő…) 20.000,00 dinár (423621), 5 tagú zsűri 
értékeli az előadásokat és filmeket, akiknek szerződéses díja 40.000,00 dinár (424221) bruttó összegben, 
valamint megvendégelésük 6.000,00 dinár (423711). 
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Beruházási és karbantartási  költségek: 
- egy projektor  70.000,00 dinár,  (512631)                                                                                                   
- légkondícionáló berendezésre nézőtérre 10.000.000,00 dinár, (512241) 
- fénypark és a hangosítás folyamatos bővítése 500.000,00 dinár, (512631) 
- reflektorégők pótlása és más az előadásokhoz szükséges anyagi költég 20.000,00 dinár, (425262) 
- kültéri színpadok felújítása és karbantartása 10.000,00 dinár, (425262) 
- meglévő berendezések és felszerelések pótlása és karbantartása 10.000,00 dinár, (425262) 
- a kiállítási terem és a folyosó festése 70.000,00 dinár. (425113) 
 
 
Eszközforrás szerinti felosztás 
 
 
Tevékenység: 
1. önkormányzati forrásból 
-hivatásos színházak vendégjátéka (424221)                                                         635.500,00 dinár 
-hivatásos gyermekszínházi előadások (424221)                                                   150.000,00 dinár  
-Tanyaszínház vendégjátéka (424221)                                                                   120.000,00 dinár 
-megemlékezések (424221)                                                                                   300.000,00 dinár  
-zsűri díjazása (424221)                                                                                            40.000,00 dinár 
-elszállásolás és étkeztetés költségei (423621)                                                         80.000,00 dinár 
-megvendégelés (423711)                                                                                         62.000,00 dinár 
-ajándék (423712)                                                                                                     14.000,00 dinár  
                                                                                                                                  ------------------- 
                                                                                  ÖSSZESEN                        1.401.500,00 dinár 
 
2. saját forrásból 
 
-hivatásos gyermekszínházi előadások (424221)                                                     50.000,00 dinár 
- művészek megvendégelése (423711)                                                                     40.000,00 dinár 
-meglévő berendezések és felszerelések pótlása és karbantartása (425262)            20.000,00 dinár 
   
                                                                                                                                 -------------------- 
                                                                                  ÖSSZESEN                           110.000,00 dinár 
 
 
Beruházás: 
 
1. önkormányzati forrásból  
-kültéri színpadok felújítása és karbantartása  (425262)                                          10.000,00 dinár 
-meglévő berendezések és felszerelések pótlása és karbantartása (425262)            10.000,00 dinár 
-reflektorégők pótlása és más az előadásokhoz szükséges anyagi költég (425262) 20.000,00 dinár 
-kiállítási terem és folyosó festése (425113)                                                             70.000,00 dinár  
                                                                                                                             ----------------------- 
                                                                                   ÖSSZESEN                         110.000,00 dinár 
 
2. saját forrásból 
-projektor (512631)                                                                                                  70.000,00 dinár   
- reflektorégők pótlása és más az előadásokhoz szükséges költég (425262)           20.000,00 dinár 
                                                                                                                                --------------------- 
                                                                                   ÖSSZESEN                          90.000,00 dinár 
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3. támogatásból 
 
-légkondícionáló berendezésre nézőtérre   (512241)                                        10.000.000,00 dinár 
-fénypark és a hangosítás folyamatos bővítése  (512631)                                     500.000,00 dinár 
                                                                                                                            ----------------------- 
                                                                                    ÖSSZESEN                  10.500.000,00 dinár 
 
                                                                                    MINDÖSSZESEN      12.211.500,00 dinár 
 

 

2015.06.30.                                                                                   Vukosavljev Boros Gabriella 

                                                                                                        A művelődési ház vezetője 
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 VÁROSI MÚZEUM 2016. ÉVI MUNKATERVE 

Eseménynaptár 

Január 

–Szünidei kézművesfoglalkozások 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
Február 

–Kiállításmegnyitó 
–Múzeumpedagógiai foglalkozás 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
Március 
–Kiállításmegnyitó 
–Múzeumpedagógiai foglalkozás (a kiállításhoz kötődően) 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
Április 
–Kiállításmegnyitó 
–Múzeumpedagógiai foglalkozás 
–Tematikus filmklub 
 
Május 
–MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA rendezvénysorozat (kiállításmegnyitó, irodalmi est, gyermekprogramok, 
koncert, kilátó) 
–Múzeumpedagógiai foglalkozások egész hónapban (a kiállításhoz kötődően) 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
Június 
–Múzeumpedagógiai foglalkozások 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
Augusztus 

A ZENTAI MŰVÉSZTELEP alkotóműhelye.  
 
Szeptember 

VÁROSNAPI KIÁLLÍTÁS 
–Múzeumpedagógiai foglalkozás (a kiállításhoz kötődően) 
–A ZENTAI MŰVÉSZTELEP hagyományos akvarellfestése 
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–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
Október 
–Kiállításmegnyitó 
–Múzeumpedagógiai foglalkozás 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
November 

–Kiállításmegnyitó 
–Múzeumpedagógiai foglalkozás 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
December  
–ARANYVASÁRNAPI KIÁLLÍTÁS 
–Az akvarellfestésen született alkotások egy részének kisorsolása.  
–Múzeumpedagógiai foglalkozás 
–Művelődéstörténeti előadás 
–Tematikus filmklub 
 
Könyvbemutatók, előadások, kamarakoncertek az év folyamán, lehetőség-alkalom szerint  
 

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

 
 

 KÖLTSÉGVETÉSI TERV 
I. ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL 

 
A) BESZERZÉSEK: 
 Restaurátorfelszerelés, szerszámok – különféle: 15.000,00 dinár (426913) 
 Múzeumi tárgyak beszerzése 80.000,00 dinár (515122) 

     Tervezett összeg mindösszesen: 95.000,00 dinár. 
 
Mindösszesen: 95.000,00 dinár 
 
B) TEVÉKENYSÉG: 
1. KIÁLLÍTÁSOK  
 szállítási költségek: 40.000,00 dinár (422911) 
 útiköltségek: 20.000,00 dinár (422194) 
 nyomdaköltségek (plakát, leporelló, szórólap): 35.000,00 dinár (423419) 
 műszaki előkészítés költségei (segédanyag): 15.000 dinár  (426621) 
 biztosítási költségek: 30.000,00 dinár (421519) 
 tiszteletdíjak: 20.000,00 dinár (424221) 
 reprezentáció: 20.000,00 dinár (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen: 180.000,00 dinár 
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2. RESTAURÁLÁSI MUNKÁLATOK  
 Vegyszerek: 30.000,00 dinár (426621) 
Tervezett összeg mindösszesen: 30.000,00 dinár 

 
3. SZAKMAI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉS 
 útiköltségek: 20.000,00 dinár (422121) 10.000,00 dinár (422293)   
 szállásköltség: 20.000,00 dinár (423621) 
 részvételi díjak (kootizáció): 10.000,00 dinár (423321) 
 könyvtárosi Szirén program éves karbantartása: 10.000,00 dinár (423221) 
Tervezett összeg mindösszesen: összesen 70.000,00 dinár 

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

 
Mindösszesen: 330.000,00 dinár. 
 
C) NAGYRENDEZVÉNYEK: 
1. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (KIÁLLÍTÁS ÉS EGYÉB PROGRAMOK)  
 Kiállítási anyag (pannók) elkészítésének költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás): 

10.000,00 dinár (424221), 40.000,00 dinár (423419) 
 Kiállítás katalógusának költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás): 10.000,00 dinár 

(424221), 25.000,00 dinár (423419) 
 Installációk költségei (anyagbeszerzés, elkészítés): 15.000,00 dinár (426621) 
 Megnyitás költségei (útiköltség, tiszteletdíj, reprezentáció): 2.000,00 dinár (422194), 5.000,00 dinár 

(424221), 3.000,00 dinár (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen: 110.000,00 dinár 

 
2. VÁROSNAPI KIÁLLÍTÁS ÉS KÖTŐDŐ PROGRAMOK 
 Kiállítási anyag (pannók) elkészítésének költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás): 

10.000,00 dinár (424221), 49.000,00 dinár (423419) 
 Kiállítás katalógusának költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás): 10.000,00 dinár 

(424221), 25.000,00 dinár (423419) 
 Installációk költségei (anyagbeszerzés, elkészítés): 15.000,00 dinár (426621) 
 Megnyitás költségei (útiköltség, tiszteletdíj, reprezentáció): 2.000,00 dinár (422194), 5.000,00 dinár 

(424221), 3.000,00 dinár (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen: 119.000,00 dinár 
 

3. ARANYVASÁRNAPI KIÁLLÍTÁS ÉS KÖTŐDŐ PROGRAMOK 
 Kiállítási anyag (pannók) elkészítésének költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás): 

10.000,00 dinár (424221), 60.000,00 dinár (423419) 
 Kiállítás katalógusának költségei (műszaki előkészítés tiszteletdíja, nyomtatás): 10.000,00 dinár 

(424221), 25.000,00 dinár (423419) 
 Installációk költségei (anyagbeszerzés, elkészítés): 15.000,00 dinár (426621) 
 Megnyitás költségei (útiköltség, tiszteletdíj, reprezentáció): 1.000,00 dinár (422194), 5.000,00 dinár 

(424221), 3.000,00 dinár (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen: 129.000,00 dinár 

 
4. MŰVÉSZTELEP (RÉSZKÖLTSÉGEK – AKVARELLFESTÉS KÖLTSÉGEI ÉS NYÁRI TÁBOR 
RÉSZKÖLTSÉGEI) 
 anyagköltség (papír, festék stb.): 23.000 (426621) 
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 akvarellfestés díjai: 60.000,00 dinár (424221) 
 zsűritagok útiköltség- és tiszteletdíjai: 5.000, dinár (422194), 10.000,00 dinár (424221) 
 résztvevők útiköltség-térítése, 20.000,00 dinár (422194) 
 résztvevők közös ebédjének költségei, 20.000,00 dinár (423711) 
Tervezett összeg mindösszesen: 138.000,00 dinár 

 
Mindösszesen: 496.000,00 dinár 
________________________________________________________________________ 
MINDÖSSZESEN: 921.000,00 DINÁR 

 
II. EGYÉB FORRÁSBÓL  

(PÁLYÁZATI ÉS SZPONZORI TÁMOGATÁSOK) 
a) Beruházások: 
 Földszinti kiállítótermek felújítás, műhely és földszinti raktárak meszelése, kőművesmunkák 

(szigetelés), felszerelése 1.800.000,00 (425111) 200.000,00 (425113) 
 földszinti WC kibővítése, felszerelése, 200.000,00 dinár (425115) 

 
Tervezett összeg: 2.200.000,00 dinár  
 
b) Beszerzések: 
 Digitális fényépezőgép: 60.000 dinár (512221) 
 Filmszknenner: 60.000 dinár (512221) 

Tervezett összeg: 120.000,00 dinár  
 
b) Tevékenység: 
 művésztelep részköltségei – Alkotóműhely (szállás, ellátás, útiköltség, tiszteletdíjak), 100.000,00 

dinár (423621), 50.000,00 (422194), 50.000,00 (424221) 
 kiadványok (könyv, CD-ROM), 300.000,00 dinár (423413) 

Tervezett összeg: 500.000,00 dinár. 
MINDÖSSZESEN:    2.820.000,00 DINÁR. 
ÖNKORMÁNYZATI  ÉS EGYÉB FORRÁS:          3.741.000,00 DINÁR 
 
 
 
 
 
ZENTA, 2015.07.03.                                                                          A MÚZEUM VEZETŐJE 
                                                                                                                    PEJIN ATTILA 
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                                                               A 2016-os év oktatási terve 
 
A Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ oktatási programját részben az elmúlt időszakban 

megszokott és igényelt programokra, részben pedig a zentai Önkormányzat által támogatott 

intézményfejlesztési és munkahely-teremtési programok alapján tervezi. Ennek alapján a következő 

programok tervezhetők: 

 Időtartam Résztvevők Óraszám Oktatási költség Oktatási 
anyagköltség 

Össz költség 

Informatikai 
tanfolyam 

3 hónap      50 40 óra 80.000,00 din 

(424211) 

0,00 din 

(426611) 

80.000,00 din 

Tervezett saját forrás: 80.000,00 dinár 

 

 Időtartam Résztvevők Étkeztetés  Tanári 
tiszteletdíj 

Nyomtatási 
költség 

Hirdetési 
költség 

Össz költség 

Nyári 
informatika
i és angol 
tábor 

6 nap 10–15 
gyermek 

50.000,00 din 
(423621) 

25.000,00 din 
(424211) 

0,00 din 
(423419) 

0,00 din 
(423439) 

75.000,00 din 

Tervezett saját forrás:  75.000,00 dinár 

 

 Időtartam Óraszám Résztve
vők 

Az oktatást végző 
iskola költségei 

Irodai 
költségek 

Tananyag 
sokszorosítása 

Össz költség 

Felnőttk
épzési 
program 

6 hónap 400 25 800.000,00 din 
(424211) 

45.000,00 din 
(426111) 

40.000,00 din 
426611) 

885.000,00 din 

Az Önkormányzattól igényelt költség:  885.000,00 dinár (Ha igény mutatkozik, akkor mint projektet fogjuk 
betervezni)  

 

 

Oktatásszervező: Lengyel László 
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HAGYOMÁNYÁPOLÁS 

A zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ keretén belül 4 éve működik az Ispiláng 
gyermekcsoport. 2015. októbere óta Baji Endre és Gnädig Kornélia zentai néptáncpedagógusok tanítják 
gyermekjátékokra és néptáncra a csoportot heti két alkalommal az egykori internátus épületében. Rájuk a 
2016-os évben is számítunk. A csoport művészeti vezetője Baji Endre. Több sikeres fellépésen van túl a 
csoport. 

A koreográfus és táncoktató havi juttatása bruttó 32.000,00 dinár, az éves szinten 320.000,00 dinár 
(424221) 

KŐKETÁNC (Óbecse): Az Ispiláng gyermekcsoportjának fellépése és utaztatása Óbecsére 
Útiköltség: 30.000,00 dinár (422911) 
 

Juhász Gyula vezetésével a Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ a 2016-os évben népzeneoktatást 
szervez, amelynek célja, hogy a zentai gyermekekkel megismertesse és elsajátíttassa a magyar népzenei 
hagyományt. 

A Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ támogatásával létrejött nemezsátor hagyományosan minden 
évben bemutatásra kerül a budapesti Mesterségek Ünnepén. Ezt a tevékenységünket továbbra is szeretnénk 
megtartani. 

A népzene oktató havi juttatása bruttó 6.500,00 dinár, az éves szinten 65.000,00 dinár (424221) 

A nemezsátor karbantartásának költsége nettó 10.000,00 dinár (425262). 

TÉLI SZÜNIDEI PROGRAM: 
 
„MERT MIBENNÜNK ZENG A LÉLEK…” 
Népi táncoktatás, népdaltanítás és kézműves foglalkozás óvodások és kisiskolások részére. 
 
Megvendégelés (szendvics, tea, tej, pogácsa, üdítő, keksz): 10.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadóknak:  bruttó 40.000,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (textil, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 2.000,00 dinár (426621) 

 

NYÁRI SZÜNIDEI PROGRAM: 
 

„MERT MIBENNÜNK ZENG A LÉLEK…” 
Népi táncoktatás, népdaltanítás és kézműves foglalkozás óvodások és kisiskolások részére. 
 
Megvendégelés (szendvics, tea, tej, pogácsa, üdítő, keksz): 10.000,00 dinár (423711) 
Tiszteletdíj az előadóknak:  bruttó 40.000,00 dinár (424221) 
Anyagi kiadás (textil, színespapír, olló, ragasztó, stb.): 2.000,00 dinár (426621) 
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 Össz költség az önkormányzat részéről: 535.200,00 dinár 
 

 

Zentai Cor Jesu Városi Kamarakórus 

 

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

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

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

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

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

A városi magyar énekkar névjegye és évi költségvetése: 

Neve: Zentai Cor Jesu Városi Kamarakórus  

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

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

A kórus költségvetését egyszeri költségek ésfolyamatosan tervezett kiadások képezik. 

Egyszeri költségek: 

- Fellépő öltözék 5000 dinár / fő 

- Bőr bevonatú, igényes kivitelezésű kórusmappa  Zenta város címerével 1500 dinár / db 

Folyamatos költségek: 

- Karnagy próbánkénti tiszteletdíja: 1000 dinár 

- Karnagy fellépésenkénti tiszteletdíja: 1000 dinár 

- Karnagy felkészülési tiszteletdíja: 1000 dinár / hónap 

- Kotta sokszorosítására és plakátkészítésre előirányozott keret: 5000 dinár / év 

- Útiköltségtérítésre előirányozott összeg: 10.000 dinár/év 

A zentai önkormányzat 2016-ös költségvetési tervében a kórus a következő tételekkel venne részt: 

karnagy tiszteletdíja                      80.000,00 dinár (424221) 
útiköltség                                      10.000,00 dinár (422911) 
 

 

Zenta, 2015.09.22.                                                                                         Miklós Réka 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 20. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. és 22. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi   

V É G Z É S T  
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 2016. ÉVI MUNKA- 

ÉS PÉNZÜGYI TERVÉNEK AZ ELFOGADÁSÁRÓL  

I.  
A képviselő-testület ELFOGADJA a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 

2016. évi munka- és pénzügyi tervét.  

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 6-5/2015-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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                            AZ ALAPÍTVÁNY 2016.ÉVI MUNKATERVE 
 
         
          A Stevan Sremac Helyismereti Alapítványról a megalapítás és a tíz éves munka után 
mint a város és környéke kultúréletének egyik fontos tényezőjéről beszélhetünk. Tervben 
van az együttműködés a hasonló intézményekkel, elsősorban Magyarországon, 
Romániában, a Republika Srpskában...Az említettek miatt, a 2016.évi munkatervben 
foglaltak szerint nagyobb szerepet adunk az adott területekről származó jelentős 
személyiségeknek. 
 
         Az Alapítvány továbbra is gyűjtőközpontja lesz a környékbeli szerb művelődési 
intézményeknek, és a községbeli többi szerb művelődési tényezővel való együttes 
fellépésnek köszönhetőleg egyfajta szerb kulturális központ marad. Ezért az Alapítvány 
még több kultúreseményt fog szervezni és igyekszik jelen lenni a médiában és a 
potenciális közönség előtt. 
 
            Az Alapítvány még intenzívebb együttműködést tervez a községi jelentőségű 
kultúrintézményekkel és a magyar nyelven működő művelődési egyesületekkel. Mindezt a 
közös fellépéseken keresztül, mint amilyenek már voltak a 2015-ös évben. Külön 
kihangsúlyozzuk a Thurzó Lajos MOK Ispiláng gyermek folklór együttesével való 
gyümölcsöző együttműködést. 
 
             A donátorokkal való bővített együttműködés útján tervezünk még több 
pénzeszközre szert tenni az Alapítvány munkájához. 
 
 
1. Az Alapítvány megerősítése 
 
          
           A Alapítványnak a megalapítástól egyenesen felfelé ívelő erősödési vonalát  a 
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2016-os évben is folytatni kell, ebben az évben be kell mutatni az Alapítványt azokban a 
környezetekben is, ahol eddig ez nem történt meg. Az Alapítvány bemutatását és 
erősítését a zentai Turisztikai szervezeten keresztül, az idegenforgalmi kiállításokon, 
Belgrádban, Vrnjačka Banján, Budapesten és Újvidéken fogjuk eszközölni, amely már 
eddig is hozott eredményeket, az állandó kiállítást megtekintők számának növekedésén 
keresztül. 
            Természetesen tervezzük az Alapítvány munkáját  és magát az Alapítványt más, új 
környezetekben is bemutatni. Az Alapítvány a szerbiai könyvtárakban a kiadványain 
keresztül mutatkozik be,  míg a Zentán kívüli iskolák szervezetten fogják tanulóikat küldeni 
az Alapítvány meglátogatására. Tervben van a sikeres együttműködés folytatása a 
„Dobročinstvo“ turisztikai szervezettel és a kapcsolatfelvétel két új turisztikai szervezettel 
Belgrádból és Ópazováról. 
 
          Továbbra is erősíteni fogjuk jelenlétünket Nišben a Mediana testvérközséggel, a 
Népmúzeummal, a testvéri Branko Egyházi-tánc egyesülettel és a Pantelej városi 
községgel való együttműködés segítségével. Intenzívebbé kívánjuk tenni az 
együttműködést az előző évekhez viszonyítva, a kétoldalú kultúresemények 
szervezésével, hiszen az Alapítvány jelenléte Nišben leginkább a legfontosabb művelődési 
intézményekkel való együttműködéssel valósítható meg Nišben és környékén. Niš város 
továbbra is az Alapítvány bemutatkozó helye lesz Szerbia ezen részében. 
 
      Folytatjuk az együttműködést az eleméri művelődési tényezőkkel éspedig:  
 
 Néptáncegyütteseink együttes vendégszereplése Franciaországban júliusban 
  Néptáncegyüttesünk részvétele a Sremac napokon 
 A Mladost MME vendégszereplése Zentán októberben 

       
          Úgyszintén folytatjuk a kitűnő kapcsolatok ápolását az  Alapítvány barátaival, olyan  
művészekkel mint  Matija Bećković, Tanja Kragujević, Zoran Ćirić, Milan Belegišanin, 
Goran Petrović, Milan Micić, Milisav Savić, Aleksandar Gatalica, olyan egyetemi 
professzorokkal mint Mihajlo Pantić, Dušan Ivanić, Dragan Nedeljković, Milivoj Nenin, 
Goran Maksimović, Slavko Gordić, Goran Vasin, Slobodan Vladušić, Radoslav Eraković. 
Tevékenységünk e részével kapcsolatban el kell mondani, hogy dr. Dragan Stanićnak, a 
Szerb Matica elnökének 2014-ben megtartott művészeti estje megnyitotta ezen, a szerb 
kultúra szempontjából különleges jelentőséggel bíró intézménynek az ajtaját előttünk és 
ezt az együttműködést gazdagítani szándékozzuk 2016-ban is. 
 
         A nagyon látogatott és érdekes történelmi tribünöket igyekezünk jeles eseményekhez 
kötni, így lesz ez 2016-ban is.  A nagyon fontos jubileumról, Zenta város 800 éves 
létezéséről  Zenta 800 éve címmel történelmi tribün szervezésével szándékozunk 
megemlékezni március hónap folyamán. 
 
           Az Alapítvány 2016-os programfeladati közé tartozik a Lipári városok koszorújának 
bemutatása, amelyet azon városok képeznek, ahol Đura Jakšić élt és dolgozott, de ahová 
beléphetnek olyan művelődési szervezetek is, amely városokban Đura nem lakott. Ennek 
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értelmében az Alapítvány aláírta a belépésről szóló Okiratot, amely intenzív művelődési 
programcserét lát elő a következő városok között: Szerbcsernye, Pozsarevác, Temesvár, 
Jagodina, Kragujevac, Nagykikinda, Becskerek, Újvidék és Belgrád:  
 

  Az Alapítvány bemutatkozása Szerbcsernyén februárban 
  Az Alapítvány bemutatkozása Pozsarevácon márciusban 
 Az Alapitvány bemutatkozása Kragujevácon és Jagodinán szeptemberben 
 A pozsareváci Milivoj Živanović Színház vendégszereplése májusban 
 A jagodinai Városi Színház vendégszereplése szeptemberben 

 
           Az egyetlen szerbiai magán művelődési központtal, a beodrai Bánáti 
kultúrközponttal való együttműködés fejlesztése is az Alapítvány feladatai közé tartozik az 
idei évben: 
 

 A BKK kiadványainak bemutatása az Alapítványban áprilisban 
 Az Alapítvány kiadványainak bemutatása a BKK-ban júliusban 
  Stevan Mihaldžić pópa Baranya – a legkorábbi időktől máig cimű könyvének 

együttes kiadása 
 
 
2. Könyvkiadási  tevékenység 
 
          
          Tervben van az Almanch nyomtatása, könyvek kiadása – Raško Ramadanski 
monográfiája a régész és természettudós Teodor Branovačkiról,míg a Sremac napokon 
fog bemutatásra kerülni (esetleg közös kiadásra is sor kerülhet) Stevan Mihaldžić 
Baranya-a legrégebbi időktől máig című műve.  
 
     Az Almanach bemutatását a 2016-os Sremac napokon tervezzük.  Az Almanch 
mindenképp erősítené az Alapítvány tekintélyét, tekintettel arra, hogy az Alapítvány 
tekintélyes barátainak írásai egy helyen kerülnének megjelentetésre, valamint a 
Baranyáról szóló könyv is az irodalmi esten kerülne bemutatásra. 
      
 
3. Az Alapítvány szlavája – védőszentjének ünnepe 
 
         Az Alapítvány szlaváját az előző éviekhez hasonlóan kell megszervezni, a műsor 
viszont kizárólag az Alapítvány pénzügyi lehetőségeinek függvénye: 

 Az Alapítvány szlavájának megünneplése, augusztus 28. 
 
4. A néptáncegyüttes (az együttes vezetőjének beszámolója) 
 
          A Stevan Sremac Honismereti Alapítvány néptáncegyüttese a 2016.évben is az 
előző évekhez hasonlóan sikeres munkát tervez. 
           A következő évre tervezettek megvalósítása a pénzügyi lehetőségek függvénye. 
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          A nagyobb projektek közül a hagyományos eseményeket soroljuk fel: 

-  A hagyományos kóringyálás Szentestén januárban 

-  Az Aranybocskor tekintélyes rendezvény Valjevón márciusban 

-  Zmaj Játékok Újvidéken júniusban 

- Az együttes évi koncertje júniusban 

- Gyermek néptáncfesztivál októberben 

 

           Ami a nemzetközi rendezvényeket és fesztiválokat illeti, csak néhányat sorolunk fel: 

 * .Az ifjúsági csoport és az énekcsoport többnapos turnéja Belgiumban és 

Franciaországban júliusban 

* A Bolgár Köztársaságban megrendezendő Balkanfolkfest-en való már több éves 

hagyománnyal bíró részvétel augusztusban 

*  Részvétel a bajmoki folklórfesztiválon augusztusban 

* Az Óvjuk meg a feledéstől temerini fesztiválon való részvétel októberben 

        A kérdéses rendezvényeken már eddig is kitűnően értékelt fellépéseink voltak ezért 
tervezünk továbbra is részt venni. 
 
      A felsorolt fesztiválokon való részvétel utazási költségekkel jár, de egyesek esetében 
részvételi díjat is kell fizetni. 
 
    A bolgária fesztiválon való részvételt és a belgiumi és franciaországi vendégszereplést 
maguk a résztvevők fedezik, ez pedig az utazási és az elhelyezési költségeket jelenti. 
       A tervek szerint több helyi rendezvényen és fesztiválon is fellépünk.      
       A művészeti vezető két szemináriumon vesz részt továbbképzés céljából, a jobb 
felkészültség miatt a feldolgozott táncok vonatkozásában, valamint tapasztalatok 
megosztása céljából a tánc, a dal, a gyerekkel illetve a felnőttekkel való munka 
pszichológiája és módszertana területén.  
       A zenekar továbbra is két zenésszel dolgozik, de szükség esetén, a fontosabb 
fellépéseknél  és fesztiváloknál más, nem zenekari tagok segítségére is számítunk.  
Tervben van a már meglévő koreográfiákról stúdiófelvételek készitése 6 alapvető 
hangszerrel. Ily módon a fellépések és a vendégszereplések többségét CD segitségével 
megoldanánk, ami az utazási költségek csökkentését is jelentené hisz a zenekar tagjainak 
az elutazására nem lenne szükség. A zenészeket a próbákon vennénk igénybe, mert a 
minőségi próbákat nagyon nehéz zenészek jelenléte és munkája nélkül megvalósítani, 
különösen ha új koreográfia begyakorlásáról van szó. 
       A népviseletek fundusza kielégítő.  Azonban mindig szükség van a meglévők 
gazdagítására és új, elsősorban a  minőségi részletek pótlására. 
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    Az új koreográfiák kidolgozása direkt összefüggésben van az új népviselet 
beszerzésével, tekintettel arra, hogy vidékünk népviselete igen tarka és minden tájnak 
megvan a maga specifikus viselete. Eddig sikerült a koreográfiák szükségleteit 
összehangolni  a már meglévő népviselettel és esetlegesen pótolni a hiányzó részleteket 
azok önálló kidolgozásával.  
       Az év elejére tervezzük a koszovó-metohijai dalok és táncok begyakorlását, hogy 
idővel az ifjúsági csoport új,  minőségi koreográfiával rendelkezzen. 
        A koreográfiák kidolgozását a rendelkezésre álló táncosokhoz igazítjuk. Nehezítő 
körülménynek számít, hogy kivételesen kis számú legény dönt úgy, hogy néptánccal akar 
foglalkozni, így a koreográfiákat nem úgy dolgozzuk ki, ahogy azt kellene, hanem úgy, 
ahogy lehet. Természetesen a végeredmény kielégítő, viszont nem eléggé mutatós a 
versenyfellépéseken vagy a fesztiválokon. 
     Tekintettel arra, hogy az előző két évben a kikerülhetetlen generáció váltással 
szembesültünk, és a fiatalabb csoport tagjaival helyettesítettük azokat, akik távoztak, a 
hangsúlyt a meglévő koreográfiák fenntartására és esetleges jobbítására helyezzük. 
Mindenképpen észrevehetővé fog válni a teljesen új koreográfiák bemutatásának kisebb 
hiánya. Folytatjuk a munkát úgy Zentán, mint Moholon, összesen nyolc csoporttal, 
amelybe mindenképpen beszámítódik a Ćeram női énekkar is. 
     A Ćeram női énekkar miután a 2015.évi valjevói Aranybocskor fesztiválon elismerést 
kiváltóan  szerepelt, a következő évben is tervezi e fesztiválon való fellépését mint 
ahogyan a fellépést minél több hasonló fesztiválon a határokon túl is. A csoport bővítésén 
fogunk dolgozni és a már meglévő, eredeti népdal repertoár bővitésén. 
          Az énekkar tervezett tevékenysége: 

 Minden helyi rendezvényen való fellépés az egész év folyamán 
 A szerbcsernyei néptánc és népdalest márciusban 
 Az Aranybocskor Valjevóban áprilisban 
 Zenta városnapja szeptemberben 

        

5.  A női kamarakórus 
 
 A kórus 2016. folyamán a következő fellépéseket tervezi: 

Január: 

 Szent Száva akadémia 
 Szent Száva bál 

Március: 
  március 20. (vasárnap) – A Stevan Sremac Honismereti Alapítvány 

Kamarakórusának évi koncertje  

 Május: 

 Májusi zenei ünnepek, nemzetközi kórusfesztivál – Bijeljina (Republika Srpska) 
  Révész-Vándor, amatőr kórusok nemzetközi fesztiválja – Budapest (Magyarország) 

48



 Bácspetrőc napjai 
 
Június: 

 Tiszavirág fesztivál megnyitója 
Július: 

 Balkán folk-fest (Kiten, Bolgária) 
Augusztus: 

 Kórusfesztivál Tiszaföldváron (Magyarország) 
  Kórusfesztivál Ohridban (Macedónia) 
 Az Alapítvány védőszent ünnepe 

Szeptember: 
 Kóruszenei est Zenta városnapja alkalmából 
 Ünnepi akadémia Zenta városnapja alkalmából 

Október: 
 Napsugaras ősz – rendezvény a nyugdíjasok számára 

November: 
 Sremac napok 
 

A felsoroltak mellett a kórus esetleges fellépést tervez Nišben és Szentendrén 
(Magyarországon). 
 

A kamarakórus, az Alapítvány igazgatójának jóváhagyásával, nagyon szívesen tesz 
eleget minden meghívásnak az év folyamán, különösen azon rendezvények esetében, 
amelyeket az önkormányzat szervez. 

 
A 2016-os év folyamán a következő feldolgozásokat tervezzük: 
 
- Egy vagy két pravoszláv vallásos kompozíciót 
- Négy vagy öt szerb nyelvű kompozíciót 
      ( Josip Slavenski - O, jesenske duge noći  Stevan Mokranjac-  U Budimu gradu (Iz 
druge rukoveti),Tamo daleko, Tema klasika és Rasti, rasti moj zeleni bore 
 
- Egy magyar nyelvű kompozíciót  
(Csemicki Miklós – Békadal) 

 
 

- Egy vagy két kompozíciót a reneszánsz korból 
      (P. Serton – Vidám dal) 
 
-  Latin nyelvű kompozíció 
     (K.Orff -  Fortune plango vulnera a Carmina Buranaból) 
 
- Egy népszerű könnyűzenei vagy néger vallási dal 
   A Papas and Mamas – California Dreaming feldolgozása 
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            A felsorolt fellépések mellett a kórus tervezi, hogy a lehetőségekhez mérten audió 
CD felvételt készítsen (8 ezer dinár dalonként) vagy professzionális audió felvételt a kórus 
évi koncertjéről (kb 20 ezer dinár). 
 
           A kórusnak jelenleg 21 tagja van (16 nő és 5 férfi) . A 2016.évben kizárólag férfi 
tagok felvételét tervezzük, (női tagokat csak szükség szerint), a tagok száma nem kellene 
hogy 24-től több legyen. 
 
     
6. Sremac napok 
 
          A hagyományos Sremac napok megrendezésére a nagy író tiszteletére, november 
hónap folyamán kerül sor 
         A szerb írott szó óriásának tiszteletére szervezett Sremac napok kihagyhatatlan 
része az akadémia, amelyen Stevan Sremac munkásságáról kiváló irodalmár vagy 
akadémikusunk életének és munkásságának kitűnő ismerője fog beszélni, számunkra 
még ismeretlen szögből rávilágítva Sremac jelentőségére. Az ünnepi akadémia keretein 
belül bemutatjuk az Alapítvány folyó évi könyvkiadási tevékenységét, a befejező részben 
pedig egy hivatásos színház színdarabja kerül bemutatásra.  
           A Sremac napok keretében az idén egy kiváló szerb író irodalmi estjét vagy 
történelmi tribünt tervezünk.      
         A Stevan Sremac Általános Iskola immár hagyományos gyermekbarátkozási 
rendezvényét a 2016-os évben is megtartjuk, amikor is a Sremac napok keretében annak 
első napját a gyermekeknek szenteljük, tekintettel arra hogy az előző három évben e 
rendezvény igen sikeres volt mert legalább száz gyerek vett részt, akik aktivan részt 
vállaltak az ún.Stevan Sremacról és egyáltalán a gyermekirodalomról szóló 
műhelymunkában, Robert Takarics gyermekíró avatott vezetésével. 
 
            A Sremac napok rendezvénytervezete: 
 

 Műhelymunka Stevan Sremacról Robert Takarics vezetésével 
 Az Alapítvány Almanachjának és Raško Ramadanskinak a Teodor Branovačkiról 

szóló könyvének bemutatója 
 Ünnepi akadémia 
 Egy kiváló színtársulat színházi előadása 

 
7. Egyéb tevékenységek 
 
         Tekintettel arra, hogy az irodalmi estek, könyvbemutatók, történelmi tribünök, film- és 
zenei estek hagyományossá és elfogadottá váltak, az Alapítványnak már van egy állandó 
közönsége ezekre a történésekre, ezért hasonló jellegű műsorokat tervezünk a 2016-os 
évre is.  A tervezett műsorokat főleg a fiataloknak szenteljük, azaz fiatal alkotóknak az 
adott területről. 
           Tervben van a hagyományos vidovdáni műsor társszervezése a zentai pravoszláv 
egyházközösséggel, amelyet a pravoszláv templom portáján tartanak meg és amelyben 
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kórusunk és néptáncegyüttesünk rendszeresen szerepel.  Véleményünk szerint 
műsorainknak nagyobb teret kellene biztosítani a városnapi ünnepségek keretein belül, a 
már hagyományossá vált irodalmi est és kóruszenei est mellett, ami kiegészítené az eddigi 
hagyományos tevékenységet Zenta községben. 
         Az idén is tervezzük megszervezni a Szent Száva bálat, amellyel visszahozzuk a 
szerb vallási szokást, a hagyományos bálok megtartásával, azaz a jóakaratú emberek 
találkozását a legnagyobb szerb ünnep megünneplésére. 
         Az előző évekhez hasonlóan az Alapítvány  folytatni kívánja a kitűnő viszonyok 
ápolását az önkormányzattal, mint alapítójával és részt fog venni minden önkormányzati 
rendezvényen. 
 
Az egyéb tevékenységek terve a következő: 

 Szent Száva bál, január hónap 

 dr Draško Ređep irodalmi estje, február 

 Történelmi tribün, február 

 Filip David könyvbemutatója, március 

 Miroslav Antić KSZ költészeti estje, március 

 A Szerb Matica bemutatkozása az Alapítványban, április 

 Dragan Velikić irodalmi ópusza, május 

 Dejan Stojiljković, Konsztaninusz válaszútja című könyvének bemutatója, június 

 Vid napja, június 

 Történelmi tribün Zenta 800 évéről, július (második) 

 Az Alapítvány vendége Miro Vuksanović, július 

 Az Alapítvány szlavája –védőszent ünnepe, augusztus 

 Irodalmi est a MOK Thurzó Lajossal együttműködve, szeptember 

 Radoslav Milenković Napjaink című monodrámája, október 

 Sremac napok, november 

 Goran Petrović új könyve, bemutató, december 

       A felsorolt programok kizárólag a pénzügyi lehetőségek és a résztvevők szabad 
terminusainak a függvényében valósulnak meg. 
 
 
 
8. A programok pénzelése 
 
            A felsorolt tevékenységeket a 2016-os évre vonatkozóan  a 2016-os  évre előlátott 
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programírózott költségvetésben meghatározott program szerint fogjuk pénzelni. 
            A tevékenységeket, főleg a könyvkiadási tevékenységet részben saját eszközből, 
azaz az Alapítványnak nyújtott donációkból is pénzeljük. 
            Részt fogunk venni a Tartományi művelődési titkárság által kiírt kultúrára 
vonatkozó pályázatain, mint ahogy a művelődési intézmények felszerelésére 
vonatkozókén is, ahol bizonyos rendeltetésszerű eszközökre számítunk. Már eddig is, az 
így kapott eszközökből jelentősen felszereltük a néptáncegyüttest népviselettel, a kórust 
ruhákkal és audió felszerelést vásároltunk az Alapítványnak. 
            Tervezzük a pályázást bizonyos projektekkel a Szerb Köztársaság Kormányának 
Kultuszminisztériuma felé is. 
           Az Alapítvány különleges pénzelést is kezdett már 2014-ben, és állandó 
tárgyalásokat folytat a város és környéke gazdasági alanyaival is. 
 
        Tervben vannak szobafestési munkálatok magán az épületen belül, a csatorna 
megjavítása valamint a külső ablakok megvédése a további károsodástól. A tervezett 
munkálatok egy részét az önkormányzattal karöltve tervezzük megvalósítani, tekintettel 
arra, hogy az épület a DDOR-nál biztosítva van. 
 
 
 
 
Zentán, 2015.októberében 
                                                                              Az Alapítvány igazgatója 
 
                                                                               Slobodan Borđoški, s.k. 
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. sz.) 44. szakaszának 
2. bekezdése és 74. szakasza, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos
Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete  a  2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

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

MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ  2016. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS  
PÉNZÜGYI TERVÉNEK A  JÓVÁHAGYÁSÁRÓL A 2016. ÉVBEN AZ INTÉZMÉNY 

MŰVELŐDÉSI PROGRAMJAI FINANSZÍROZÁSÁRA SZÁNT ESZKÖZÖK 
MEGÁLLAPÍTOTT MÉRTÉKÉVEL  

I.  

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Сенћанско мађарско камерно 
позориште – Zentai  Magyar  Kamaraszínház 2016. évi  munkaprogramját  és  pénzügyi 
tervét.  

A képviselő-testület megállapítja az 1.200.000,00 dináros összeget az intézménynek a 
2016. évi  művelődési programjai  finanszírozására.  

II.  

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 64-2/2015-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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ZENTAI MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ 
"СЕНЋАНСКО МАЂАРСКО КАМЕРНО ПОЗОРИШТЕ" 

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

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

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

 

  BROJ: ________________ 
  Dana,  ________________2016.god. 
    
 

A Zentai Magyar Kamaraszínház 2016-os évi 
programterve  

 
A 2016-os évet a Zentai Magyar Kamaraszínház Zenta első írásos emlékének 800. 

évfordulójának megemlékezésére szánja. 
A Zentai Magyar Kamaraszínházat Zenta község Képviselő Testülete egyhangú 

szavazással 2008. február 19-én alapította. 2011-ben a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt 
jelentőségű intézményévé vált, 2013-ban a község átruházta az alapítói jogok felét a Magyar 
Nemzeti Tanácsra.  
 A Zentai Magyar Kamaraszínház a 2016-os évben Zenta város költségvetéséből kettő 
előadást készít, az összes többit pedig pályázati eszközökből valósíthatjuk meg. Tehát, négy 
hivatásos színházi előadás bemutatását tervezzük, három önálló estet, két tantermi produkciót, 
és a diákszínjátszókkal egy előadás létrehozását szeretnénk megvalósítani, valamint 
városnapon, eljátszanánk a Zentai Csata című produkciónkat. Így,  összesen tíz bemutatót 
tervezünk a következő évben. 
 
 A két hivatásos előadás költségének az a része, amely az önkormányzati költségvetést 
terhelné: 1.200.000,00 dinár, a további költségeket pedig pályázatokból kellene 
megvalósítanunk. Az önkormányzati rész lebontásban a következőket foglalja magába:  
rendezői költségek 500.000,00 dinár (424221) és  kosztümtervezői költségek 50.000,00 dinár 
(423599), ruha és cipő költségei 200.000,00 dinár (426621), díszlettervező költsége 
100.000,00 dinár (423599), díszlet kivitelezésének költségei – anyag és munka 210.000,00 
dinár (150.000,00 dinár (426621), 10.000,00 dinár (423599), 50.000,00 0424221)), 
dramaturg, zeneszerző költsége 100.000,00 dinár (424221), utazási költség 40.000,00 dinár 
(422911). 
 
             A diákszínjátszók egy előadásának a költsége: 100.000,00 dinár: kulturális 
szolgáltatás 70.000,00 dinár (424221), anyagi költség 30.000,00 dinár (426621). 
A színjátszók esetében nem csak az a célunk, hogy előadás készüljön, hanem a színpadhoz 
való szoktatás is nem rejtett célunk, valamint az irodalom és a művészet megszerettetése. 
 
 Folytatnánk az immár hagyományos „kommandónkat” is, amikor a diákszínjátszóink 
(és más középiskolások bevonásával együtt) versekkel, zenével megemlékeznek a magyar 
költészet napjáról a színházban, valamint a város több pontján is. Ennek a nagy sikerű, 
közkedvelt rendezvényünknek a költsége: 30.000,00 dinár – anyagi költség címén. 
 

Folyamatosan játszanánk a színészeink master vizsga előadásait, amely öt előadással 
színesíti a repertoárunkat. 
  
 Városnapon, szeptember 11-én bemutatnánk az Ember csatája című előadásunkat, 
emlékezve és megidézve a zentai csata történelmi eseményt, amely nagyon fontos dátum 
városunk életében. A meglévő előadás játszásának költsége 200.000,00 dinár, ami a 
következőkből áll: egyéb nyomtatási költség 10.000,00 dinár (423419), étkeztetés költségei 
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20.000,00 dinár (423621), egyéb szakosított szolgáltatás 95.000,00 dinár (423599), anyag 
költségek 30.000,00 dinár (426621), kulturális szolgáltatás 45.000,00 dinár (424221).  
 
 A Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve tervezzük az elkövetkező évekre vonatkozóan 
is (már 3 éve folyamatosan) a tájolási programot. A 2016-os évben 7 előadást tervezünk 
játszani Vajdaság különböző magyarlakta szórvány településén. Ezeknek tervezett költsége 
500.000,00 dinár: napidíjak költségei 40.000,00 dinár (422111), egyéb szállítási költség 
210.000,00 dinár (422911), saját gépjármű használata utáni térítmény 45.000,00 dinár 
(422194), kulturális szolgáltatás költségei 165.000,00 dinár (424221) dinár, anyag és kellékek 
költsége 40.000,00 dinár (426621). 
 

Két tantermi produkciót készítenénk, amelyet a vajdasági általános iskolákban és 
középiskolákban mutatnánk be, azokban az osztályokban, ahol magyar nyelvű oktatás folyik 
(ezeket is pályázati eszközökből tudnánk létrehozni). A 2015-ös évben ezt a tervünket sikerült 
megvalósítanunk, amely mindannyiunk örömére nagyon jól sikerült, ezért is szeretnénk 
folytatni. Ez a tevékenység színházunknak és Vajdaságnak is előrelépés a kultúra 
terjesztésében és építésében, mert amit nem ápolgatunk és pátyolgatunk az egy idő után 
elvész, átalakul.  

 
A tíz produkció elkészítéséhez 400 próbát kell biztosítanunk, ha azt akarjuk, hogy az 

előadásaink a színházi követelményeknek megfeleljenek és színvonalasak legyenek. 
 

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

- meglévő berendezések és felszerelések karbantartása 20.000,00 dinár (425262), 
- szerszám és apróleltár 40.000,00 dinár (426913), 
- színházi technika bővítése 600.000,00 dinár (512631) 
 
A színházak alapvető működéséhez szükségünk lenne még a következőkre: 
- nyomtatási költség (plakát, szórólap) 20.000,00 dinár (423419) 
- az előadások fogyókellékei 40.000,00 dinár (426911), 
- előadásokhoz szükséges anyagi-kulturális rekvizitek költsége 218.000,00 dinár 

(426621) 
- hangfelvételek készítése valamint az előadások felvételezése 40.000,00 dinár (423599) 

 
Zentai Magyar Kamaraszínház nagyobb hangsúlyt szeretne fordítani más színházakkal 

való együttműködésre. Erre nyújtanak alkalmat a csereelőadások, a vendégjátékok. A 
következő évben kettő vendégelőadást tervezünk meghívni. Szoros kapcsolatot kell 
fenntartani nem csak a vajdasági, hanem a határon túli színházakkal is. Fontosnak tartjuk, 
hogy lehetőségeinkhez mérten minél több színházi fesztiválon is részt vegyünk, amivel 
öregbítenénk színházunk és városunk hírnevét is. Itt említeném meg a Zentai Magyar 
Kamaraszínház logójával ellátott reklámanyag szükségességét. 

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

(saját kezűleg készített szendvics, üdítő) tervezett összege 87.800,00 dinár: reprezentáció 
52.800,00 dinár (423711), vendéglátói szolgáltatás 35.000,00 dinár (423621). Ez az összeg 
magába foglalja a kettő vendégjáték résztvevőinek a megvendégelését is. Az elmúlt évek 
tapasztalatai alapján esetenként szükség mutatkozik a vendégek elszállásolására 25.000,00 
dinár (423621).  
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       A 2016-os évre a következőket tervezzük: 
- diákszínjátszók utaztatása az amatőr szemlére és utazás egyéb fesztiválokra 50.000,00 

dinár (422911), 
- kapcsolattartás a többi vajdasági és külföldi magyar színházzal, utazás 10 alkalommal 

58.000,00 dinár: 5.000,00 dinár (422121), 20.000,00 dinár (422194), 5.000,00 dinár 
(422221), 23.000,00 dinár (422293), 5.000,00 dinár (422299),  

- Országos Színházi Fesztivál Pécs (POSZT), 10.000,00 dinár (422293), 15.000,00 
dinár (422211), 20.000,00 dinár (424221), 

- Pataki Gyűrű-díj színházunkra eső költségei 40.000,00 dinár (423712), 
- Temesvári Színházi Fesztivál (TESZT) 10.000,00 dinár (422293), 20.000,00 dinár 

(424221), 
- Határon túli Színházak Fesztiválja Kisvárda 13.000,00 dinár (422293), 20.000,00 

dinár (424221), 
- Más hivatásos színházak vendégjátéka Zentán 70.000,00 dinár (424221), 
- a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlései- útiköltség 20.000,00 dinár (422293), 
- a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlése- tagsági díj 40.000,00 dinár (423599), 
-  ajándékok 20.000,00 dinár  (423712). 

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

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

 
A tervezett költségek eszközforrás szerinti felosztása 
 
1. Önkormányzati forrásból 

       -    hivatásos színházi előadás készítése.................................................... 1.200.000,00  
 -    meglévő berendezések és felszerelések karbantartása.........................      20.000,00   

             -    az előadások fogyókellékei és apróleltára............................................      60.000,00  
       -   más hivatásos színházak vendégjátéka Zentán.....................................      70.000,00  

 -   a Magyar Teátrumi Társaság közgyűlései- útiköltség..........................      20 000,00  
 -   a Magyar Teátrumi Társaság tagsági díja ............................................      40.000,00  
 -   Temesvári Színházi Fesztivál (TESZT) ...............................................      10.000,00 
 -   Határon túli Színházak Fesztiválja Kisvárda .......................................      13.000,00 
 -   Országos Színházi Fesztivál Pécs POSZT ..........................................       10.000,00 

       -   kapcsolattartás más színházakkal (útiköltség)......................................      48.000,00  
 -  diákszínjátszók előadása ......................................................................     100.000,00  
 -  Verskommandó ....................................................................................      30.000,00  

       -  előadásaink bemutatása más színházakban (fesztiválok)......................      58.000,00  
 -  nyomtatási költség (plakát, szórólap)....................................................      20.000,00  
 -  ajándék..................................................................................................       20.000,00  
 -  hang- kép felvételezés (előadás készítésére)........................................       40.000,00  
 -  vendéglátói szolgáltatás ......................................................................        25.000,00  
 -  reprez  entáció .......................................................................................       12.800,00  
 -  reklám és propaganda .........................................................................        30.000,00 
 -  színészek juttatása...............................................................................   1.000.000,00  
 -  hangtechnikus.....................................................................................       481.000,00  
 -  kombi .................................................................................................       550.000,00 
                                                                       ÖSSZESEN:              3.857.800,00  
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2. Saját forrásból 

 
- reflektorégők pótlása, egyéb fogyóeszköz és apróleltár .......................  20.000,00  
- megvendégelés és elszállásolás ..........................................................     35.000,00  
- technikai fejlesztés.............................................................................    300 000,00  
- Országos Színházi Fesztivál Pécs (POSZT), ......................................    35.000,00  

    -    Temesvári Színházi Fesztivál (TESZT) ...............................................   20.000,00 
    -     Határon túli Színházak Fesztiválja Kisvárda .......................................  20.000,00                 
    -     kapcsolattartás más színházakkal (útiköltség)......................................  10.000,00 

- Pataki Gyűrű-díj színházunkra eső költségei...................................        40.000,00   
- tiszteletdíjak és útiköltség más helységben tartott előadásokért........    280.000,00  
- utaztatási költségek a más helységben tartott előadásokért..............     200.000,00  
- számítástechnikai felszerelés .............................................................     50.000,00  
- elektromos felszerelés........................................................................      50.000,00  
- fotófelszerelés.....................................................................................     50.000,00  
- reprezentáció .....................................................................................      40.000,00 
- színészek juttatása .............................................................................    330.000,00 
- művészeti titkár .................................................................................    263.000,00  
- kombi ................................................................................................     564.000,00 

   -    kombi biztosítás, regisztrálás, üzemanyag..........................................    353.000,00 
                                                               ÖSSZESEN:                        2.660.000,00  

 
3. Pályázatokból 

 
- hivatásos színházi előadás készítése.................................................. 1.000.000,00  
- tájoló program MNT............................................................................  500.000,00   
- technikai fejlesztés................... ...........................................................  300.000,00  
- színészek juttatása...............................................................................3.000.000,00   
- Zentai csata című előadás elkészítése, bemutatása............................    200.000,00  
- Kombi ...............................................................................................    564.000,00 

                                                               ÖSSZESEN:                        5.564.000,00 
 
                                                              MINDÖSSZESEN:                     12.081.800,00  

 
A fizetésekhez és a munkához szükséges általános és más költségek tervezett összege  Zenta   
város költségvetéséből:                                                                                            2.560.200,00 
saját és más forrásból:                           105.000,00
                                                                                                                        
 
                                                                                        Zentai Magyar Kamaraszínház 

 igazgatója 
Zenta, 2016.január                                                                     Vukosavljev Iván  
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A közszolgálatokról szóló törvény 21. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
a 79/2005-12 törvény 190. szakasza), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. szám)  32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, Zenta község 
Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. szakasza (Zenta Község 
Hivatalos Lapja 38/2012.sz.), valamint Zenta község statútuma Zenta Község Hivatalos Lapja 
5/2011.sz.) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2016. február 17-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

V  É  G  Z  É  S  T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 2016. ÉVI ÜZLETVITELI 

PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

2016. évi üzletviteli programját, amelyet az intézmény Igazgató bizottsága 2016. január 11-i 
ülésén AD-4.1. számú határozatával fogadott el. 

II 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 332-2/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s. k. 

Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

 

 

 

 

 

 

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK MUNKATERVE 
– 2016 

 

 

 

 

 
Összeállította: Laskovity Kornél 

Igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zenta, 2016 
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1.  Bevezetés 
 
A turizmus állandó mozgást, utazást jelent, és mint ilyen nagyon dinamikus jelenség. 
Lényegét tekintve multidiszciplináris, míg más megközelítésben olyan tényezőktől függ, 
mint a szabadidő és a rendelkezésre álló pénzügyi jövedelmek. Az egyik legfontosabb 
tényező az utazás motivációja, melynek kialakításában nagy szerepet játszik a 
desztinációs marketing koncepció illetve az egyéni preferenciák. Amikor a desztináció 
szempontjairól beszélünk, kulcsfontosságú az attrakciók megléte, csak úgy, mint a 
kommunikáció (a desztináció és a célpiac kommunikációja), szálláskapacitások és a 
desztináció egyéb kapacitásai. Ezek azok a kezdeti feltételek, melyek lehetőséget 
teremtenek a turizmus fejlődésére. 
 
Az idegenforgalom hagyományos felfogása tömeges idegenforgalmi látogatást jelent, 
klasszikus csomagajánlatot, nagy szálláskomplexumokat és attrakciók csoportját a 
desztináción. 
 
Az idegenforgalmi gazdaság modern tendenciái az alternatív turizmus megjelenését 
eredményezték, melyek rugalmas idegenforgalmi kínálatot igényelnek, egyénre szabott 
kínálatot és a fenntartható turizmus koncepcióját. A modern turisták tapasztaltabbak, 
ökológiai érzékenységük magasabb, új élményekre vágynak és az árnak megfelelő 
minőséges szolgáltatásokra. 
 
A modern turisztikai helyek az integrált marketinget támogatják, amely a promóciós 
tevékenységek, a piaci helyzet, a termék- és árpolitika mellett magába foglalja a humán 
erőforrás, mint tényező szerepét is. 
 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a munkatervvel kívánja megtenni azokat a 
lépéseket, melyek egy idegenforgalmi fejlesztési koncepció kialakításához vezetnek 
Zenta városa számára, a modern idegenforgalmi tendenciákkal összhangban. 
 
Az elkészített munkaterv nem tekinthető véglegesnek, a szükségleteknek megfelelően 
lehetőség van bizonyos változtatásokra, a tevékenységek módosítására, mindezt azzal 
a céllal, hogy alkalmazkodni tudjunk a turisztikai piac új trendjeihez az országban és a 
régióban egyaránt. 
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2.  Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

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

A turizmusról szóló törvénnyel összhangban („Sl. glasnik RS”, 
br.36/2009,88/2010,99/2011 – dr. Zakon, 93/2012 i 84/2015) az Idegenforgalmi 
Szervezet, mint a helyi önkormányzat egysége a következő feladatokat látja el: 

1) A helyi önkormányzatok idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése  

2) Koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb személyek 
tevékenységeit és együttműködését, valamint a turizmusban résztvevő szereplők 
képzését és képességeik fejlesztését melyek közvetve vagy közvetlenül 
elősegítik a turizmus fejlődését 

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

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

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

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

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

8) A turisztikai területet igazgatja 

9) A magánházakban  és falusi vendéglátóknál történő szolgáltatásnyújtásban való 
közreműködés 
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10) Az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítése és a területrendezés ösztönzése 

11)  Hazai és nemzetközi idegenforgalmi projektek kidolgozása, a kidolgozásban való 
részvétel és azok megvalósítása 

12)  Adatok összegyűjtése és feldolgozása, kérdőívek összeállítása és értékelése 

13)  A törvénnyel, az alapító okirattal és az alapszabállyal összhangban egyéb 
tevékenységek elvégzése  

 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének költségvetése a 2016-os évre 
vonatkozóan összesen 6.854.080,00 dinár. 

Az eszközök elosztása: 

Forrás Összeg Cél 

Zenta község költségvetése 3.283.080,00 Működési költségek 

Tartózkodási illeték 1.200.000,00 
Céleszközök, melyek külön 
pénzügyi tervben vannak 

meghatározva 

Saját bevételek (belépőkből, 
szuvenírek eladásából, 

közvetítésekből, 
támogatásokból származó 

bevételek) 

596.000,00 
Pénzügyi tervben vannak 

meghatározva 
 

Zenta község költségvetése 
és saját bevételek 

1.775.000,00 
Rendezvények 
szervezésére 

Összesen: 6.854.080,00  

 

 

3.  Humán erőforrás 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2016-os évben összesen két személy 
foglalkoztatásával, illetve az önkormányzat részéről Kosiczky András turizmussal 
megbízott tanácstag segítségével igyekszik megvalósítani programját: 

Laskovity Kornél – Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója 

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

 

4.  A községi turizmus szervezése 

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

A 2016-os évben szeretnénk felmérni a városba látogató turisták véleményét, annak 
érdekében, hogy képet kapjunk a látogatók igényeiről, és a jövőben ezeket az 
elvárásokat figyelembe véve fejlesszük városunk idegenforgalmi kínálatát. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete munkájával és tevékenységével a 2016-os 
évben is törekedni fog, hogy elősegítse a turisták- és a vendégéjszakák számának 
növekedését a községben, illetve a szálláskapacitások kihasználtságának 
optimalizálását. 

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

 

5.  Információs-propaganda tevékenység  

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

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

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

Az idegenforgalmi kiállítások olyan rendezvények, melyek kiváló lehetőséget 
biztosítanak közvetlen kapcsolatok kialakítására, a meglévő és potenciális turistákkal, a 
médiával és az idegenforgalmi irodákkal való viszony megalapozására illetve ápolására. 
Mindezek mellett lehetőséget teremt azoknak a trendeknek a megismerésére, melyek 
között a turisztikai gazdaság fejlődik, a lokális szinttől egészen a globálisig. Zenta 
Község Idegenforgalmi Szervezete a 2016-os évben, pénzügyi lehetőségeihez mérten 
azokon az idegenforgalmi kiállításokon kíván részt venni, melyeken az elmúlt években 
megalapozta piaci jelenlétét és fokozni szeretné marketingtevékenységeit. 

 

Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás (ITTFA) 

A belgrádi kiállítás 2016. február 18 –21. között kerül megrendezésre. Meglátásaink 
szerint a kiállításnak az elmúlt évek során sikerült  Európa ezen részének egyik 
legjelentősebb kiállításává kinőnie magát. Ez alátámasztja a mi szereplésünket is 
fővárosunk idegenforgalmi kiállításán. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 
Vajdaság Idegenforgalmi Szervezetével karöltve kívánja bemutatni turisztikai kínálatát. 

 

Utazás 2016 – Budapest 

A budapesti kiállítás 2016. március 03 - 06. között kerül megrendezésre. A kiállításon 
való részvételt Vajdaság Autonóm Tartomány Gazdasági Titkársága biztosítja 
számunkra. A piaci szegmentáció szempontjából a magyar turistáknak kiemelt szerepük 
van Zenta község turizmusának fejlesztésében. 

 

Szegedi Utazási Börze 2016 – Szeged 

A Szegeden megrendezésre kerülő kiállítás időpontja 2015. február 26-27. Földrajzi 
elhelyezkedése és Zentához való közelsége miatt, Szeged kiváló kibocsátója lehet a 
hétvégi turistáknak városunk számára. Ezért tartjuk fontosnak a szegedi polgárokkal és 
a potenciális partnerekkel való közvetlen kapcsolatteremtés lehetőséget. Fő célunk a 
rendezvényeink népszerűsítése. 

Beogradski Manifest – Belgrád, Kalemegdan 

A tavalyi évben útjára indított fesztivál célja összegyűjteni és a fővárosban 
népszerűsíteni valamennyi település idegenforgalmi kínálatát, különös hangsúlyt 
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fektetve a rendezvényekre. Az önkormányzat megbízásából Zenta Község 
Idegenforgalmi Szervezete igyekszik összefogni községünk idegenforgalmi és kulturális  
szereplőit és együttesen prezentálni. A rendezvény 2016.május 27 és 29. között kerül 
megrendezésre. 

 

 

 

Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás 

Az Újvidéken megrendezésre kerülő idegenforgalmi esemény 2016. szeptember 28. és 
október 02. között valósul meg. Részvételünk kiemelten fontosnak tekinthető, hiszen 
ezen rendezvény hivatott Vajdaság teljes idegenforgalmi kínálatának bemutatására a 
nagyközönség számára.  

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

 

6.  Promóció és reklám 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete városunk egyik legforgalmasabb területén 
található, a Városháza főbejárata közelében. A 2016-os évben is céljaink között 
szerepel a nyilvánossággal való viszony fejlesztése, irodánkban való közvetlen 
információnyújtás, nyomtatott kiadványok, weboldal, közösségi háló (Facebook), 
továbbá médiaszereplés és szuvenír eladás segítségével. 

 

6.1.  Nyomtatott és video kiadványok 

A 2016-os évben városunk neves művészeit szeretnénk népszerűsíteni – tematikus 

képeslapsorozat segítségével. Egyéb speciális tematikus kiadványok megjelentetését is 

tervezzük, melyek a zentai rendezvényeket hivatott bemutatni, illetve egyéb 

idegenforgalmi jellegű kiadványokat. 

Az említett kiadványok finanszírozását az idegenforgalmi illetékből befolyt összegből 

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

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

pedig Városházánk centenáriumának alkalmából készítettünk videofilmet, valamint a 

Karácsonyi kavalkádot összefoglaló kisfilm is összeállításra került. 2015-benelkészült a 

„Zentai marcipán” promóciós kisfilm, amely a cukrászhagyományok és a kézműves 

zentai  marcipán bemutatását szolgálja. 2016-ban az egyre népszerűbb Tiszavirág 

fesztivál kisfilmjét szeretnénk aktualizálni, illetve egy átfogó Zentát bemutató spotot is 

igyekszünk elkészíteni. 

 

6.2.  Weboldal 

Manapság az internet egyike a legfontosabb médiumoknak, fő információforrás a 

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

folyamatosan reklámozza a község teljes idegenforgalmi kínálatát beleértve a város 

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

élve. A weboldal rendszeres frissítése alkalmával állandó tájékoztatást tudunk adni 

községünk aktuális eseményiről és rendezvényeiről, mind a lakosság, mind pedig a 

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

erősítését is. 

A 2013-ban sikeresen megújított weboldal bővebb és tartalmasabb információbázis 

községünkről, városunk látnivalóiról és a lehetséges szolgáltatásokról egyaránt. Céljaink 

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

világnyelvvel (német nyelv) is. 

A közösségi hálók a legfontosabb helyszínét képezik a nyilvánossággal való mindennapi 

kommunikációnak. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete két nyilvános profillal 

rendelkezik „Idegenforgalmi Szervezet Zenta” és „I love Senta” néven. A 2016-os évben 

is folytatni szeretnénk az online marketing használatát, szociális hálókon keresztül, 

melyek a gyakorlatban igen hasznosnak bizonyultak. Továbbra is szervezetünk minden 

rendezvényéhez eseményt hozunk létre, mely az egyik leghasznosabb kapcsolat a 
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szervező és a potenciális látogató között, ahol naponta új információk eljuttatására van 

lehetőség.  

6.3.  Szuvenírek 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2013 tavaszán sikeresen elidította az 

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

reklámozásában. A megfelelően és minőségesen kialakított ajándéktárgyak 

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

céljából kínálatunkat a 2016-os évben is bővíteni szeretnénk tematikus 

ajándéktárgyakkal is (Zenta 800 év, Zentai csata, Zentai csata bor). Erre a pénzügyi 

tervünkben 200.000,00 dinár összeget láttunk elő. 

6.4.  Brand kialakítása 

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

felismerhető brand kialakítását: „Zentai csata” és „Tiszavirág „néven. Az idei évben 

immár negyedik alkalommal szervezzük a Tiszavirág fesztivált, amely városunk 

legdinamikusabban fejlődő rendezvénye. A Zentai csata tematikában kialakított 

emlékkilátó, szóróanyagok pedig e jeles történelmi eseményt igyekeztek megismertetni 

az idelátogató turistákkal.  

A Zentai csata Emlékkilátó tartalmi bővítése 

2016-ban látványos fejlesztést szeretnénk megvalósítani az emlékkilátó esetében, ahol 

is a Tisza medréből előkerült valódi, a csatából származó tárgyak kerülnek kiállításra, 

illetve a vizuális-információ is bővítésre kerül (többnyelvű információs táblák, zászlók 

elhelyezése). 

Zentai csata bor – „1697” 

A brand kialakításában hatalmas előrelépést jelent a Zentai csata bor bevezetése. 2015-

ben a tárgyalások eredményeként, a Dibonis borászat elkészítette egyedi vörösbor 

házasítását. A termék nagyságát nem csak a minőségi bor jelenti, hanem Sava Stojkov 

neves festő Zentai csata képe is, amely Eisenhut Ferenc 1896-ban festett monumentális 
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képének másolata. Az egyediség tehát a bor, a művészet és a történelem 

összekapcsolásából ered. 

Terveink szerint szuvenír kínálatunk bővítése is e két témában  valósul meg a 2016-os 

évben. Ezen brandek segítségével városunk ismertségét tudjuk javítani, minőségesebb 

helyet tudna elfoglalni mind a hazai, mind pedig a nemzetközi turisztikai piacon. 

Hosszútávú céljaink között szerepel, hogy az említett brandeket olyan szintre fejlesszük, 

hogy városunk könnyen felismerhető legyen általuk.  

 

7.  Rendezvények 

Zenta község idegenforgalmi kínálatában fontos helyet foglalnak el a különféle 

rendezvények. Összhangban Zenta jelenlegi turisztikai jellemzőivel és kínálatával, a 

rendezvényturizmus szorgalmazása logikus választás lehet. 

A 2016-os évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete számos rendezvény 

esetében főszervezőként jelenik meg, míg a többi rendezvény esetében 

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

fesztiválok terén sikeresen megtalálta helyét a rendezvénypiacon, amikor először 

szervezte meg a Tiszavirág fesztivált és I love Zenta rendezvényt. Az elmúlt három 

évben az említett fesztiválok egyre népszerűbbé váltak, mind a helyi lakosság, mind 

pedig a külföldi turisták esetében. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2016-os évre a következő rendezvényeket 

látta elő: 

Tiszavirág Fesztivál 

Az elmúlt három év nagy sikerére való tekintettel Zenta Község Idegenforgalmi 

Szervezete a 2016-os évben is szeretné megszervezni a fesztivált, melynek célja az 

egyedülálló természeti jelenség a tiszavirágzás népszerűsítése, valamint községünk 

nyári rendezvénypalettájának színesebbé tétele. 2016-ban három napon keresztül 

igyekszünk sok ezer ember örömére változatos zenei ízlésvilágot, sokszínű kulturális 
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programot, gasztroélményeket varázsolni Zenta gesztenyefasorral díszített Tisza - 

partjára.  A város fennállásának 800. évfordulója alkalmával ebben a szellemben is 

szeretnénk gazdagítani fesztiválunkat.  Az esemény megrendezésére 2016. június 17. 

és 19. között kerül sor. A fesztivál költségvetése750.000,00 dinárt tesz ki, melyből 

350.000,00 dinárt Zenta község Önkormányzata biztosít, további 400.000,00 dinár pedig 

az idegenforgalmi szervezet saját bevételéből származik. A 2015-ös évben ismételten 

bebizonyosodott, hogy a fesztivál magas színvonalának fenntartása és tartalmi bővítése 

a költségvetésben előlátott eszközök mellett további jelentős pénzeszközöket is igényel, 

mely biztosítja a rendezvény fenntarthatóságát és az idegenforgalmi piacon való 

hosszútávú pozicionálását. 

I love Zenta  

Szintén a 2013-as évben indult útjára az „I love Zenta” elnevezésű fesztivál, melyet az 

idei évben szeretnénk tovább színesíteni és fejleszteni. A rendezvény célközönsége 

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

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

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

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

sokszínű kulturális és zenei program kíséri. A fesztivál tematikájából adódóan a 2016-os 

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

világban elismert zenészek közös fellépése színesítse. Az esemény megrendezésére 

2016. augusztus 12. és 13. között kerül sor. A fesztivál költségvetése 450.000,00 dinárt 

tesz ki, melyből 300.000,00 dinárt Zenta község Önkormányzata biztosít, további 

150.000,00 dinár pedig az idegenforgalmi szervezet saját bevételéből származik. A 

költségvetés emelését a minőségi zenekarok magas tiszteletdíja, illetve az állandó 

költségek folytonos növekedése is indokolja. 

Karácsonyi kavalkád 

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

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

további fejlesztésekre és egy regionális egzisztencia kivívására. A rendezvény 
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előreláthatóan 2016. december 19. és 23. között kerül ismételten megrendezésre. A 

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

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

szervezet saját bevételéből származik.. 

Terveink között szerepel a Betlehemes Találkozó bővítése, amely az elmúlt három 

évben bebizonyította létjogosultságát, és az egyik legjelentősebb elemét képezi a 

rendezvényünknek, ahol több mint 15 vajdasági település betlehemezős csapata 

mutatkozott be.2015-ben sikerült közelebb jutni célunkhoz, hogy a régió központi 

karácsonyi rendezvényét szervezzük meg, melynek értelmében a 2016-os évben 

szeretnénk minél több látogatót vonzani a szomszédos településekről és külföldről is. 

Europe for Citizens 

Zenta község önkormányzata a 2015-ös évben sikeresen pályázott az európai uniós 

pénzeszközökre, melynek eredményeként második alkalommal szervezheti meg a 

„Európa a polgárokért” projektet. Zenta karöltve testvérvárosaival (Kranj, 

Dunaszerdahely, Székelykeresztúr és Tiszafüred) a pályázat keretein belül három napos 

programot tervez megvalósítani „ Szomszédos együttműködés az egyesült Európáért” 

témakörben. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete főkordinátorként vesz részt a 

program megvalósításában, mely a városnapi ünnepség keretein belül valósul meg, 

2016.szeptember 9. és 11. között. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2016-os évben is igyekszik támogatást és 

logisztikai hátteret biztosítani a községi idegenforgalom fejlődése szempontjából 

kiaknázható rendezvények számára, melyek a következőek: 

 Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkölt- főző Verseny 

 Kárpát – medencei Aratóünnepség 

 Mosolytenger Gyermekfesztivál 

 Zenta város ünnepe – 800. évforduló 

 Autómentes nap 

71



Zenta	Község	Idegenforgalmi	Szervezetének	Munkaterve	–	2016	
	

 

14 
 

 Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál 

 Egyéb rendezvények… 

 

 

 

 

8.  Zentai csata Emlékkilátó tartalmi bővítése 

Az emlékkilátó a maga több mint 2000 látogatójával évente jó és turisztikai szempontból 

eredményes befektetésnek bizonyult. A 2016-os évben az emlékkilátó tartalmi 

bővítésére kerül sor, ahol is a Tisza medréből előkerült valódi, a csatából származó 

tárgyak kerülnek kiállításra, illetve a vizuális-információ is bővítésre kerül (többnyelvű 

információs táblák, zászlók elhelyezése). Az említett bővítést a Városi Múzeum (Thurzó 

Lajos Közművelődési Központ) leltárában szereplő tárgyak, illetve a Vajdasági Vízalatti 

Kutatók által, az elmúlt évek során felszínre hozott tárgyak képezik. Célunk a kilátó 

minőségi, idegenforgalmi szempontú fejlesztése, attraktivitásának növelése.  

 

9. Zenta község turizmusfejlesztési programja 

Zenta község fejlesztési stratégiája (2014-2020) előirányozza a közég 

turizmusfejlesztési programjának kidolgozását. Zenta község önkormányzata és 

idegenforgalmi szervezete a 2016-os évben külső szakértőcsoport bevonásával tervezi 

ezen stratégiai kidolgozását, amely megalapozza a turizmusfejlesztés irányait 

községünkben. 

 

10.  Összefoglalás és következtetések 

A munkaterv összeállításakor a racionalizmusra helyeztük a hangsúlyt és a „lehetséges” 

zónában próbáltuk megfogalmazni terveinket. A munkaterv megfogalmazza azokat a 
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rövidtávú irányvonalakat, melyek a jelenlegi helyzet előremozdítását hivatottak 

elősegíteni, az esetleges korrekciós javaslatokra nyitottan. 

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

turisztikai infrastruktúra és szálláskapacitások alacsony fejlettsége gátló tényezőként 

jelenik meg, mely célirányos tőkebefektetést igényel. 

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

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

turizmus fenntarthatósága biztosított. A szálláshelyek és az idegenforgalmi infrastruktúra 

fejlesztése elősegíti távlati terveink elérését. 

A Munkaterv csak az első lépések egyike Zenta község idegenforgalmi gazdaságának 

fejlesztésében, megvalósítása viszont új üzleti kihívások lehetőségeit nyitja meg. 

 

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

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete              Igazgtói Bizottság 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 9., 22. és 28. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG 2016. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS A 

PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI TERVÉNEK 
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 
A Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Ügyészség 2016. évi munkaprogramját és a 
program megvalósítására vonatkozó pénzügyi tervét jóváhagyja. 

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 400-3/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Popović Predrag s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG – VAJDASÁG AT 
ZENTA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉG 
A VÜ ügy. sz.: 1/2016 
Kelt: 2016. január 14-én 
Z e n t a 
 

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGÉNEK 
2016. ÉVI MUNKAPROGRAMJA, 

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ PÉNZÜGYI TERVVEL 
 

Zenta község Községi Ügyészségének (a továbbiakban: Ügyészség) 2016. évi 
munkaprogramja a hatáskörébe tartozó, az összes hatalmi szint ügyészségére vonatkozó 
ügyészségről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 55/14. szám) és a Zenta község 
Községi Ügyészségéről szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/14. szám) 
megállapított feladatok és tevékenységek, a társadalmi viszonyok figyelemmel kísérése és 
tanulmányozása és az általános szervezési és kiegészítő feladatok ellátása folyamán az ügyészi 
funkció megvalósításának tevékenységei, továbbá a fennálló törvényekből és törvénynél 
alacsonyabb rangú ügyiratokból származó számos tevékenység alapján került megtervezésre. 

Az Ügyészség a község szerve, melynek hatáskörét a község vagyoni érdekeinek 
megvalósítása és védelme képezi, a község, a község szervei és a közég költségvetéséből 
finanszírozott egyéb jogi személyek jogi képviseletén és az ezen szerveknek történő 
tanácsadáson keresztül, a község vagyoni jogainak és érdekeinek védelme céljából. 

Az Ügyészség feladatkörébe tartozik valamennyi jogi cselekmény foganatosítása, 
valamint minden jogorvoslati eszköz bíróságok, illetve közigazgatási és egyéb illetékes szervek 
előtti alkalmazása, a község vagyoni jogainak és érdekeinek érvényesítése és védelme céljából. 

A fentiekből kiindulva 2016-ban a feladatok és tevékenység középpontjában az alábbiak 
lesznek: 

- a képviseleti funkció továbbfejlesztése és teljesebb megvalósítása, 
- a község vagyoni jogai és érdekei védelmével, valamint a községi köztulajdon 

védelmével kapcsolatban álló társadalmi viszonyok és jelenségek figyelemmel 
kísérése és tanulmányozása, 

- a megszervezés fejlesztése, a munkamódszerek tökéletesítése és a személyzet 
képzése, 

- a Köztársaság szerveivel, Vajdaság Autonóm Tartomány szerveivel, valamint a 
helyi önkormányzati egység szerveivel és szolgálataival folytatott együttműködés 
fejlesztése és előmozdítása. 

 
A tervezett tárgyak számának meghatározásakor az összehasonlító tervezési módszert 

alkalmaztuk az előző évhez viszonyítva, azzal, hogy az előző években megoldatlanul maradt 
tárgyakat is figyelembe vettük, melyek elsőbbséget élveznek az eljárás tekintetében. 

A munkaprogramban meg lettek jelölve a feladatok és tevékenységek hordozói, a 
feladatok és tevékenységek terjedelme, valamint végrehajtásuk határideje. 
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AZ ALAPVETŐ ILLETÉKESSÉG TEENDŐI 
 

1. Képviseleti funkció 
 

A képviselet az Ügyészség egyik alapvető funkciója – ezen funkció megvalósítása során 
az ügyész a bírósági és közigazgatási eljárásokban meghatározott intézkedéseket és jogi 
eszközöket foganatosít a község, a község szervei és a közég költségvetéséből finanszírozott 
egyéb jogi személyek vagyoni jogai és érdekei védelme céljából. 

A bíróságok és közigazgatási szervek előtt a köztársaságot, a tartományt, a városokat és 
egyéb községeket azok meghatalmazása alapján, vagyoni jogaik és érdekeik védelme céljából, az 
érdek-összeütközés meglétét mérlegelve az Ügyészség helyettesíti és képviseli. 

A tárgyak tervezett száma az eljárások fajtái szerint az alábbiak: 
- peres eljárás  30 
- büntetőeljárás  5 
- végrehajtási eljárás 15 
- peren kívüli eljárás 20 
- csere a képviseletben 2 
- közigazgatási eljárás 150 
- közigazgatási per 10 

 
A végrehajtás határideje: 
Ezen teendők állandó feladatoknak tekintendők az egész év folyamán. 
Az ügyész ezen tárgyakban a képviseletre tett javaslat kézhezvételét követően jár el, 

minden törvényi és bírósági határidőt tiszteletben tartva. 
A feladat hordozója: 
Az ügyész 
 
2. Jogi véleménynyújtás 
 

Az Ügyészség igen jelentős ellenőrző funkcióval rendelkezik a Zenta község 
köztulajdonában levő ingatlanok forgalmához kapcsolódó vagyonjogi ügyletek megkötésével 
kapcsolatos jogi véleménynyújtás tekintetében. 
 
A tárgyak tervezett száma 50. 
 

A végrehajtás határideje: 
Ezen teendők állandó feladatoknak tekintendők az egész év folyamán. 

Az ügyész a jogügylethez kapcsolódó teljes dokumentáció kézhezvételének napjától 
számított 30 napos határidőn belül eljár. 
A feladat hordozója: 
Az ügyész 

II. MEGELŐZŐ VÉDELEM 
 
A megelőző tevékenység tekintetében a vitás kérdések békés rendezésére irányuló cselekmények 
kerülnek foganatosításra. Ily módon lehetővé válik mindkét fél érdekeinek összehangolása a 
költségek, valamint az időveszteség csökkentése céljából. 
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A tárgyak tervezett száma 55. 
A végrehajtás határideje: 
Állandó feladat az egész év folyamán. 
A feladat hordozója: 
Az ügyész 
 

III. JELENTÉSTÉTELI KÖTELEZETTSÉGEK 
 

1. A 2017. évi munkaprogram és pénzügyi terv kidolgozása 
A végrehajtás határideje: 2016. január 15-e 
A feladat hordozói: 
Az ügyész és az adminisztratív referens. 
 

2. Zenta község Községi Ügyészsége 2016. évi munkajelentésének kidolgozása 
A végrehajtás határideje: 2017. március 31-e 
A feladat hordozói az ügyész és az adminisztratív referens. 

 
IV. AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ELŐMOZDÍTÁSA 

 
A szélesebb körű közös érdekkel bíró kérdésekben horizontális és vertikális szinten 

biztosítani kell az összes igazságszolgáltatási és közigazgatási szerv együttműködését. 
A tárgyak tervezett száma 60. 
A végrehajtás határideje: 
Állandó feladat az egész év folyamán és szükség szerint. 
A feladat hordozói: 
Az ügyész és az adminisztratív referens. 
 

V. NORMATÍV TEVÉKENYSÉG 
 

Új ügyiratok meghozatala, illetve a meglévő ügyiratok összehangolása a törvényekkel és 
törvénynél alacsonyabb rangú ügyiratokkal összhangban. 
A tárgyak tervezett száma 30. 
A végrehajtás határideje: 
Állandó feladat az egész év folyamán a törvényi és tervezési határidők tiszteletben tartása 
mellett. 
A feladat hordozója: 
Az ügyész. 
 

VI. ÁLTALÁNOS SZERVEZÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELADATOK 
 
Adminisztratív és kiegészítő feladatok vannak tervben. 
A végrehajtás határideje: 
Állandó feladat az egész év folyamán. 
A feladat hordozója: 
Adminisztratív referens. 
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ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÜGYÉSZSÉGE 2016. ÉVI PÉNZÜGYI TERVÉNEK 
INDOKOLÁSA 

 
Zenta község Községi Ügyészségének 2016. évi pénzügyi terve Zenta közég költségvetési 
eszközei közvetlen használójának a költségvetés elkészítéséről szóló útmutató alapján 
kidolgozott ügyirata, mely egyéves időszakra vonatkozóan a bevételek és jövedelmek, valamint a 
költségek és kiadások becsült terjedelmét tartalmazza. 
Az Ügyészség, mint helyi hatalmi szerv közvetlen községi költségvetési eszközhasználó, 2016. 
évi pénzügyi tervével a község költségvetéséből pedig 
………………………………………………………………... 2.789.815,00 dinár bevételt tervez. 
 
Az Ügyészség 2016-ban az alábbi költségeket tervezi: 
 
411-es és 412-es kontó: 
- 2 foglalkoztatott keresete …………………..………………2.057.955,00 dinár teljes összegben, 
 
414-es kontó: 
- a foglalkoztatottak szociális juttatásai …………………...……40.000,00 dinár teljes összegben, 
 
421-es kontó: 
- állandó költségek (fűtésköltségek, a kommunális szolgáltatások költségei) – a tervezett 
összegbe bekalkuláltuk a korábban esedékes nem kifizetett számlákat, amivel megnöveltük az 
eszközök összegét…………..………….………………………..………összesen 99.000,00 dinár, 
 
422-es kontó: 
- hivatalos utazások költségei…………………….……………123.200,00 dinár teljes összegben, 
 
423-as kontó: 
- szerződéses szolgáltatások költségei……..……………………40.000,00 dinár teljes összegben, 
 
426-os kontó: 
- anyag (irodai anyag, a foglalkoztatottak oktatását és továbbképzését szolgáló anyag, a higiénia 
fenntartására szolgáló anyag)………………………………..…161.000,00 dinár teljes összegben, 
 
465-ös kontó: 
- egyéb folyó dotációk a törvény szerint…...…..………………228.660,00 dinár teljes összegben, 
 
512-es kontó: 
- gépek és felszerelés…...…..………………………………...…40.000,00 dinár teljes összegben. 
 

 
Kecskés Basch Ágnes s.k., 

községi ügyész 
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011. szám) 34. 
szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a) pontja, a rendkívüli helyzetek 
törzskarainak összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 
98/2010. szám) 14. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK 

ELFOGADÁSÁRÓL 
I. 

A Községi Képviselő-testület Zenta község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának 2016. évi 
munkatervét elfogadja. 

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 217-1/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Popović Predrag s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény, (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. 
és 92/2011. sz.) 34. szakasza 1. bekezdésének 3a) pontja, a  rendkívüli  helyzetek 
törzskarainak  az összetételéről és munkamódjáról szóló Kormányrendelet (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza,  a  községi rendkívüli törzskar 
megalakításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2011. sz.) 5. szakasza 1. 
bekezdésének 16. pontja  és a  rendkívüli helyzetek községi törzskara megalakításáról 
szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletek (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 7/2011., 14/2011., 25/2012., 32/2012., 16/2013. és 15/2014. sz.),  Zenta község 
rendkívüli helyzetek  községi törzskara meghozza az alábbi   

A 2016. ÉVI RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK  A  
MUNKATERVJAVASLATÁT  

1. A RENDKÍVÜLI  HELYZETEK KÖZSÉGI   TÖRZSKARÁNAK A 2015.
ÉVI ÉVES JELENTÉSÉNEK A MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA
A feladat felöleli:  a 2015. évi  jelentés kidolgozását,  annak megvitatását a
törzskar  ülésén és  előterjesztését a  Községi Képviselő-testületnek annak
meghozatala céljából.
Feladathordozó: a községi törzskar, a helyi önkormányzati  egység  hatásköri
szerve.
Határidő: március

2. A KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI  HELYZETEK TÖRZSKARA
JAVASLATAINAK,  VÉGZÉSEINEK ÉS MEGHAGYÁSAINAK A
MEGKÜLDÉSE ZENTA  KÖZSÉG TERÜLETÉN  AZ ALANYOKNAK
A feladat felöleli: javaslatok, végzések és meghagyások megküldése, amelyeket
a  rendkívüli helyzetek községi törzskara hoz meg az  operatív funkciójának
lefolytatásában Zenta község területén az alanyoknak.
Feladathordozó: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal helyi önkormányzati
egység hatásköri szerve
Határidő: a döntések, végzések és meghagyások meghozatalát követően.

3. ZENTA KÖZSÉGBEN A RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN  A
VÉDELMI-  ÉS MENTÉSI  TERV KIDOLGOZÁSA,  MEGVITATÁSA ÉS
VÉLEMÉNYEZÉSE
A feladat felöleli: adatok megküldése a Tudományos Technológiai és
Informatikai és Fejlesztési és Alkalmazási Központnak (a továbbiakban: CNTI)
az elemi csapások általi veszélyeztetés becsléséből és egyéb szerencsétlenségekről
Zenta község területén, a rendkívüli helyzetekben a védelmi- és mentési  terv
kidolgozása céljából.
A rendkívüli helyzetekben a védelmi- és mentési terv megvitatása és
véleményezése.
Feladathordozó: CNTI, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve, a
rendkívüli  helyzetek községi törzskara.
Határidő: májusig
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4. A SZERB KÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMA
JÓVÁHAGYÁSÁNAK A BESZERZÉSE ZENTA KÖZSÉGBEN A
RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN A  VÉDELEM ÉS MENTÉS TERVÉRE
A feladat felöleli: Zenta községben  a rendkívüli helyzetekben a  védelmi- és
mentési terv megküldését a Belügyminisztérium  hatásköri szervének  - a
nagykikindai rendkívüli helyzetek  osztályának  jóváhagyás céljából.
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve.
Határidő: azonnal a Zenta község rendkívüli helyzetekben a védelmi- és mentési
terv átvételét követően

5. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ  ALANYOKNAK A  RENDKÍVÜLI
HELYZETEKBEN A  VÉDELMI- ÉS MENTÉSI TERV MEGKÜLDÉSE
A feladat felöleli: Zenta község területén az alanyoknak a rendkívüli
helyzetekben a védelmi- és mentési terv megküldését,  a saját terveik kidolgozása
céljából.
Feladathordozó: a  helyi önkormányzati egység hatásköri szerve.
Határidő: a júniusi hónap folyamán.

6. ZENTA KÖZSÉGBEN A HELYI ÖNKORMÁNYZAT SZERVE VÉDELMI
TERVÉNEK KIDOLGOZÁSA ÉS ELFOGADÁSA TERRORISTA
AKTIVITÁSOK ELLEN
A feladat felöleli: adatok megküldése a CNTI kérésére, a Zenta községben a
helyi önkormányzat szerve védelmi  tervének kidolgozásával kapcsolatban.
Feladathordozó: CNTI, a  helyi  önkormányzati egység hatásköri szerve,  a
rendkívüli helyzetek községi törzskarának  tagjai
Határidő: május végéig

7. A VÉDELMI- ÉS MENTÉSI RENDSZER  FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÉS
PROGRAMJÁNAK A KIDOLGOZÁSA
A feladat felöleli: a védelmi- és mentési rendszer fejlesztési programjának a
kidolgozása és elfogadása.
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve és a rendkívüli
helyzetek községi törzskarának tagjai.
Határidő: 90 nappal a Szerb Köztársaság hosszú távú védelmi- és mentési
rendszere  fejlesztési  tervének  meghozatalától számítva.

8. AZ ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ POLGÁRVÉDELEM FELTÖLTÉSE
A feladat felöleli: а község  területén az általános  rendeltetésű polgárvédelmi
egység feltöltését, összhangban az előirányozott ismérvekkel.
Feladathordozó: parancsnok, a  törzskar tagjai,  a  helyi önkormányzati egység
hatásköri szerve.
Határidő: az év folyamán

9. A SZEMÉLYES ÉS  KOLLEKTÍV VÉDELEMRE A  MINIMÁLIS
ESZKÖZÖK BESZERZÉSE
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A feladat felöleli: megállapítani a személyes  védelem  eszközeinek nemét és 
számát a foglalkoztatottak száma alapján,  éspedig a  törvényes jogszabályok 
szerint.  
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység  hatásköri szerve  
Határidő: április  

10. A NYILVÁNOS RIASZTÓRENDSZER KIFOGÁSTALAN ÁLLAPOTBA
HOZÁSA
A feladat felöleli: a perifériás szekrény  cseréjét (ott, ahol az szükséges) és a
sziréna tisztítását.
Feladathordozó: a megfigyelő, riasztó szakmai-operatív csoport műszaki-
technológiai balesetekre.
Határidő: május

11. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR TAGJAINAK A KIKÉPZÉSE
A feladat felöleli: a hatásköri szervek tervével összhangban, éspedig a községi
törzskar tagjainak kiképzése céljából a védelmi- és mentési  akciók vezetését
illetően,  felülvizsgálni,  mely tagok  lettek előirányozva a kiképzésre,  megadni a
szükséges utasításokat és  utalni őket a kiképzésre.
Feladathordozó: a parancsnok és  a  községi törzskar  tagjai
Határidő: a kiképzési terv  kézhezvételét követően

12. INFORMÁCIÓ A  TÖRZSKAR TAGJAI KIKÉPZÉSÉNEK
LEFOLYTATÁSÁRÓL
A feladat felöleli: a községi törzskar tagjainak az információját, akik részt vettek
a kiképzésen. Tapasztalatok és tudás, amelyek  alkalmazhatóak  a községi
törzskar  munkájában.
Feladathordozó: a parancsnok és  a törzskar tagjai
Határidő: az év folyamán

13. EGYÜTTMŰKÖDÉS A  KERÜLETI RENDKÍVÜLI HELYZETEK
TÖRZSKARÁVAL,  VALAMINT   A  SZOMSZÉDOS KÖZSÉGEK
TÖRZSKARAIVAL
A feladat felöleli: tapasztalatcsere a törzskarok munkáját illetően, közös ülések
tartása.
Feladathordozó: a parancsnok és a községi törzskar tagjai.
Határidő: az egész év folyamán

14. A KÖRZETI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA
VÉGZÉSEINEK MEGVITATÁSA ÉS LEFOLYTATÁSA
A feladat felöleli: a községi törzskar munkájában a  végzések elemzését és
alkalmazását, illetve végrehajtását,  amennyiben  meghagyási jellegűek.
Feladathordozó: a községi törzskar,  a helyi önkormányzat hatásköri szerve
Határidő: a  végzés kézhezvételét követően.
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15. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI CSAPÁSOK
BEKÖVETKEZÉSE KOCKÁZATÁNAK FOLYAMATOS
FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS BECSLÉSE
A feladat felöleli: a helyzet figyelemmel kísérését és az  elemi csapások
keletkezése kockázatának a becslését,  megelőző intézkedések  foganatosítását, a
község területén  a  polgárok  és  alanyok időben történő tájékoztatását.
Feladathordozó: községi törzskar
Határidő: állandó feladat

16. A VÉDELEM ÉS MENTÉS TERÜLETÉN EGYÉB AKTUSOK
KIDOLGOZÁSA ÉS MEGHOZATALA
A feladat felöleli: a védelem és mentés területén aktusjavaslatok kidolgozását,
megvitatását és meghozatalát, illetve  megerősítését, összhangban a  törvénynél
alacsonyabb rangú aktusokkal és utasításokkal.
Feladathordozó: a törzskar, együttműködve a  nagykikindai rendkívüli helyzetek
osztályával.
Határidő: a közelebbi törvénynél alacsonyabb rangú aktusok és utasítások
kézhezvételét követően.

17. A TÖRZSKAR ÉS MÁS SZERVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK
MEGSZERVEZÉSRE ÉS NAPRAKÉSZ ÁLLAPOTBAN TARTÁSA
A feladat felöleli: az adatok begyűjtését, az emberi és anyagi erőforrások
adatainak kidolgozását és naprakész állapotban tartását Zenta község területén a
védelem és mentés szükségleteire.
Feladathordozó: a törzskar, együttműködve a nagykikindai rendkívüli helyzetek
osztályával.
Határidő: állandóan

18. INFORMÁCIÓK SZOLGÁLTATÁSA A  TÖRZSKAR AKTIVITÁSAIRÓL
ÉS TAPASZTALATAIRÓL
A feladat felöleli: az adatok begyűjtését, és  a  törzskar  aktivitásairól és
tapasztalatairól  hivatalos információk kidolgozását, megvitatását és
szolgáltatását a nyilvánosság szükségleteire, a helyi önkormányzat szerveinek és
a  felsőbb szerveknek.
Feladathordozó: a törzskar,  együttműködve a nagykikindai rendkívüli helyzetek
osztályával.
Határidő: az év folyamán

19. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR ÜLÉSEINEK MEGSZERVEZÉSE
A feladat felöleli: a községi törzskar  üléseinek megszervezését  negyedévenként
vagy szükség szerint.
Feladathordozó: a parancsnok,  a parancsnok helyettese és  a  községi törzskar
vezetője
Határidő: a terv és szükség szerint.
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20. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK  A  2017. 
ÉVI MUNKATERVÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA  
A feladat felöleli: a 2017. évi terv kidolgozását, a törzskar ülésén való 
megvitatását  és  indítványozását a  Községi Képviselő-testületnek  annak 
meghozatalára.  
Feladathordozó: községi törzskar, a helyi önkormányzati egység  hatásköri 
szerve.  
Határidő: december  
 
MEGJEGYZÉS: a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a munkaterve a 
2016. évre szükség szerint össze lesz hangolva a  felsőbb szervek terveivel azok 
kézhezvételét követően  
 

Ceglédi Rudolf, okl. építészmérnök  
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK  KÖZSÉGI  

TÖRZSKARÁNAK A PARANCSNOKA  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. 
szakasza és Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 52. 
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta 
az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A MŰVELŐDÉS- ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti a művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság tagját, éspedig: 

- POPOVIĆ PREDRAG zentai, Csuka Zoltán utca 39. szám alatti lakost. 

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-7/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Popović Predrag s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 

I n d o k o l á s 

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

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

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

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

2015. december 30-án Popović Predragot, a művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság tagját 
megválasztották a Zentai Községi Képviselő-testület elnökének, miáltal érdek-összeférhetetlenség 
miatt helyette a bizottság új tagját kell kinevezni. 

A munkatestületek összetételére vonatkozóan javaslatot a képviselői csoportok 
képviselőivel való előzetes konzultációt követően a Községi Képviselő-testület elnöke tesz. 

Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Község Képviselő-testület elnökének a 
művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság tagjának felmentésére vonatkozó javaslata megvitatását 
követően a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 36. szakasza és 
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 52. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A MŰVELŐDÉS- ÉS TÁJÉKOZTATÁSÜGYI BIZOTTSÁG TAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 
A Községi Képviselő-testület a művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság tagjává kinevezi: 

1. Šantič Izabellát zentai, Kej Zorana Đinđića 5/10. szám alatti lakost.

II. 
A művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság tagjának megbízatása a művelődés- és tájékoztatásügyi 
bizottság Zenta Község Képviselő-testületének 2012. szeptember 6-án kelt 020-101/2012-I. számú 
határozatával kinevezett tagjai megbízatásának lejártáig tart. 

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-10/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Popović Predrag s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 

I n d o k o l á s 

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

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

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

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

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

Egy képviselő legtöbb két állandó munkatestület tagja lehet. 
A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2008. szám) 

53. szakasza szerint az állandó és időszakos munkatestületek összetételébe képviselők – a Képviselő-
testület összetételében való képviseltségükkel arányosan – és bizonyos tevékenység hatalmi szerveken 
kívüli szakértői kerülnek megválasztásra. 

A munkatestületek összetételére vonatkozóan javaslatot a képviselői csoportok képviselőivel való 
előzetes konzultációt követően a Községi Képviselő-testület elnöke tesz. 

Zenta Község Képviselő-testülete a Zentai Község Képviselő-testület elnökének a művelődés- és 
tájékoztatásügyi bizottság tagjának kinevezésére vonatkozó javaslata megvitatását követően a rendelkező 
rész szerinti határozatot hozta. 
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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.) 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 Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GIMNÁZIUM  ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A FELMENTÉSÉRŐL  

I. 

A KKT felmenti a Zentai iskolaszék tagját a mandátuma lejárta előtt, éspedig:  

- Bicók Beáta Andreát – a foglalkoztatottak képviselőjét.  

II. 

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 3. bekezdése szerint az 
intézmény igazgatási  szervét a foglalkoztatottak,  a szülők és a helyi önkormányzati egység 
három-három tagja képezi.  

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 a nevelési-oktatási,  illetve a tanári tanács 
javasolja,  és  az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a 
szülői tanács,  titkos szavazással.  

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 felmenti  a mandátum letelte előtt az 
egyes tagokat,  beleértve  az  intézmény igazgatási szervét és az elnököt,  a tag személyes 
kérésére,  valamint, ha a  meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv 
egyes  tagjainak a  felmentésére,  az alap megszűnése miatt, amely szerint  kinevezték az 
igazgatási szervbe.  

A Zentai Gimnázium 2016.01.21-én megküldte a Zentai Közigazgatási Hivatal általános 
közigazgatási és  társadalmi tevékenységek osztályának  a kérelmét a mandátum  lejárta előtt az 
iskolaszék tagjának a kötelezettsége alóli  felmentésére, a  foglalkoztatottak  képviselőjét Bicók 
Beáta Andreát  illetően, aki személyes okokból benyújtotta a mandátum lejárta  előtti felmentésre 
vonatkozó kérelmét. 

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a kérelmet, és javasolta az intézmény 
iskolaszéktagjának a felmentését.  

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát és a  Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi 
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bizottságának a véleményét az iskola iskolaszéktagjának a felmentését 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: 020-12/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

 
Predrag Popović s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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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.) 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 Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GIMNÁZIUM  ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A KINEVEZÉSÉRŐL  

I.  
A KKT a Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának kinevezi:  

 - Mandić Vladimirt, lakhelye Zenta – a foglalkoztatottak képviselőjének.  

II. 
A Zentai Gimnázium iskolaszéktagjának a mandátuma a Zentai Gimnázium 

iskolaszéktagjai mandátumának a leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület 020-
45/2014-I-es számú, 2014.12.30-án kelt határozatával nevezett ki.  

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. 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 képezi.  

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 a nevelési-oktatási,  illetve a tanári tanács 
javasolja,  és  az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a 
szülői tanács,  titkos szavazással.  

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 15. bekezdése szerint az 
igazgatási  szerv kinevezéséről, illetve  felmentéséről szóló határozat –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. szakaszának 1. bekezdése szerint,  az 
igazgatási szerv tagjainak a mandátum 4 évig tart.  
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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 4. bekezdése szerint a 
választási időszak az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes tagjának a kinevezése az 
igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart.  

Tekintettel,  hogy a Zentai Gimnázium 2016.01.21-én megküldte a Zentai Közigazgatási 
Hivatal általános közigazgatási és  társadalmi tevékenységek osztályának  a kérelmét a mandátum  
lejárta előtt az iskolaszék tagjának a kötelezettsége alóli  felmentésére, a  foglalkoztatottak  
képviselőjét Bicók Beáta Andreát  illetően, aki személyes okokból benyújtotta a mandátum 
lejárta  előtti felmentésre vonatkozó kérelmét, Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai 
Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a 
nevezett személy felmentésre irányuló  kérelmét és  javasolta  Mandić Vladimirt a Zentai 
Gimnázium iskolaszéke új tagjának.  

A javasolt jelöltet illetően megkértük az adatokat a büntető-nyilvántartásból a Szerb 
Köztársaság Belügyminisztériumának Nagykikindai Területi Rendőrségi Igazgatóságától, 
valamint a nyilatkozatát, hogy nincs törvényes akadálya a kinevezésének.  A Nagykikindai 
Rendőrségi Igazgatás Rendőrségi Igazgatóságától megérkezett a tájékoztatás, miszerint  a 
büntető-nyilvántartás adatai szerint,  nincsenek adatok, amelyek  akadályát képeznék  a  
kinevezésnek.  

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi 
Tanácsának a javaslatát és  a  Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-
mentelmi jogi bizottságának a  véleményét az  iskola iskolaszéktagjának 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: 020-11/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

 
Predrag Popović s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. február 17-i ülésén meghozta az alábbi   

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓJA 

MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 

A KKT megállapítja Borđoški Slobodan, a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány 
igazgatója mandátumának megszűnését 2016. 02. 29-ével.  

II.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s  

Tekintettel, hogy a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatójának 
megszűnik a négyéves megbízatási  ideje  2016.02.29-ével,  Zenta Község Képviselő-testülete, 
Zenta község Községi Tanácsa javaslatának a megvitatását követően 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: 020-1/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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A vagyonkezelőkről és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 88/2010. és 99/2011. sz. – más törvény) 41. szakasza és Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. február 17-én tartott ülésén  meghozta az alábbi   

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY IGAZGATÓJÁNAK  A  

KINEVEZÉSÉRŐL  

I. 

A KKT kinevezi Slobodan Borđoški, zentai lakost a zentai Stevan Sremac Helyismereti 
Alapítvány igazgatójának.  

II. 

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatójának a mandátuma 2016.03.01-
jétől kezdődően 4 évre szól.  

III.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s:  

Az alapítvány igazgatóját  Zenta Község Képviselő-testületének a 020-10/2012-I-es 
számú, 2012.02.29-én kelt határozatával nevezték  ki.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja szerint a Községi Képviselő-testület kinevezi és  felmenti az igazgató- 
és felügyelő bizottságot,  kinevezi és  felmenti  az általa alapított  közvállalatok,  intézmények és 
szervezetek igazgatóit, továbbá,  a  törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.   
A vagyonkezelőkről és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
88/2010. és 99/2011. sz. – más törvény) 35. szakasza szerint, a  vagyonkezelők és alapítványok 
szervei az  igazgatóbizottság és az igazgató, és az alapszabállyal  előirányozhatják a 
vagyonkezelők  és alapítványok  más szerveit is.  

A vagyonkezelőkről és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 88/2010. és 99/2011. sz. – más törvény) 41. szakasza előirányozza, hogy „A 
vagyonkezelő és alapítvány igazgatója:  képviseli a vagyonkezelőt és  az alapítványt,  felel a 
vagyonkezelő és az alapítvány működésének törvényességéért,  vezeti a  vagyonkezelő és 
alapítvány ügyvitelét, összhangban  az  igazgatóbizottság határozataival,  benyújtja az 
igazgatóbizottságnak a  pénzügyi terv javaslatát és  a  zárszámadást, és egyéb, a törvénnyel és  az 
alapszabállyal összhangban,  más teendőket is ellát.  Ha az alapítói aktussal és az alapszabállyal 
nincs másképpen megállapítva, a vagyonkezelő  és az alapítvány igazgatóját az  igazgatóbizottság 
nevezi ki és menti fel.  A vagyonkezelő és  alapítvány igazgatójává  csak  üzletileg cselekvőképes 
a  természetes személy  nevezhető aki, akinek a lakóhelye vagy tartózkodási helye a Szerb 
Köztársaság területén van.” 
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A zentai  Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabályának 19. szakasza szerint az 
alapítvány igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel, az újbóli megválasztás lehetőségével.  
Az igazgató megbízatása 4 évre szól.  

A Stevan Sremac Helyismereti Аlapítvány 2015.12.14-én  benyújtotta javaslatát Slobodan 
Borđoški,  zentai lakosnak az alapítvány igazgatójává való kinevezésére.  

Zenta község  Községi Tanácsa,  mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok  meghatalmazott javaslattevője, javasolja  Slobodan Borđoški kinevezését  a zentai 
Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatójává. 

Zenta Község Képviselő-testülete,  miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a  javaslatát,  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: 020-2/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

 
Predrag Popović s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. február 17-i ülésén meghozta az alábbi   

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKE  ÉS  TAGJAI MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK 
A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I.  

A KKT megállapítja a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága 
elnöke és tagjai megbízatásának a  megszűnését 2016. 02. 29-ével, éspedig: Ksenija Segedi, 
mag., Popović Predrag, Milošević Petar,  Milica Ramadanski,  Jovan Gašović,  Olajos Márta, 
Petar Terzić  Selena Avdalović Đureković és Aleksandar Knežević.  

II.  

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s 

Tekintettel, hogy a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány elnökének és tagjainak 
megszűnik  a  négyéves megbízatási idejük  2016. 02. 29-ével,  Zenta Község Képviselő-
testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának a javaslatát, 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: 020-3/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

Predrag Popović s.k. 

Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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A vagyonkezelőkről és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 88/2010. és 99/2011. sz. – más törvény) 36. szakaszának 3. bekezdése és Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi   

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI STEVAN SREMAC HELYISMERETI ALAPÍTVÁNY 

IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL  

I. 

A KKT a zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottságának elnökévé 
és tagjaivá kinevezi:  

1. Segedi Ksenija, mag.          zentai lakost – elnöknek 
2. Predrag Popović  zentai lakost – tagnak 
3. Terzić Petar zentai lakost – tagnak  
4. Ramadanski Milica zentai lakost – tagnak  
5. Gašović Jovan zentai lakost -  tagnak  
6. Milošević Petar zentai lakost -  tagnak  
7. Knežević Aleksandar zentai lakost -  tagnak  
8. Bicók Andrea Beáta zentai lakost -  tagnak  
9. Olajos Márta zentai lakost -  tagnak  

II.  

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökének és 
tagjainak a mandátuma 2016.03.01-jétől kezdődően 4 évre szól.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s:  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 10. pontja szerint a Községi Képviselő-testület kinevezi és felmenti az igazgató- és 
felügyelő bizottságot,  kinevezi és  felmenti  az általa alapított  közvállalatok,  intézmények és 
szervezetek igazgatóit, továbbá,  a  törvénnyel összhangban, jóváhagyja azok alapszabályát.   

A vagyonkezelőkről és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 88/2010. és 99/2011. sz. – más törvény) 35. szakasza és 36. szakaszának 3. bekezdése 
szerint a vagyonkezelők és alapítványok szervei az igazgatóbizottság és az igazgató, és az 
alapszabállyal előirányozhatják a vagyonkezelők és alapítványok  más szerveit is. Ha az alapítói 
aktussal és az alapszabállyal nincsen másképpen meghatározva,  a vagyonkezelő és az alapítvány 
igazgatóbizottságának az elnökét és tagjait az alapító, vagy a hagyaték végrehajtója nevezi ki.  

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabályának 17., 18. és 21. szakasza 
szerint az igazgatóbizottság  elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és hívja vissza.  Az 
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igazgatóbizottsági tag,  akinek lejárt a mandátuma,  újból megválasztható  igazgatóbizottsági 
tagnak.  
 

Az igazgatóbizottság  elnökének és tagjainak a  mandátuma 4 évre szól.  Az 
igazgatóbizottsági tagság a mandátum lejártával, visszahívással, lemondással,  a 
cselekvőképesség elvesztésével és halállal szűnik meg.  
Az igazgatóbizottság tagjait Zenta Község Képviselő-testülete  020-20/2012-I-es számú,  2012. 
02. 29-én  kelt határozatával nevezték  ki 4 éves megbízatási időre.  

Tekintettel, hogy az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak a  mandátuma 2016.02.29-
én lejár, a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány javaslatot nyújtott be  új tagok kinevezésére.  
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője indítványozza a javasolt jelöltek kinevezését  a zentai Stevan 
Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak.  

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának  
a  javaslatát, 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: 020-4/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

 
Predrag Popović s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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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.) 53. szakasza 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 Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA  ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A 

FELMENTÉSÉRŐL 

I. 
A KKT felmenti a mandátumának lejárta előtt a zentai Stevan Sremac Általános Iskola 

iskolaszéktagját, éspedig:  
- Parigrosz Timeát, lakhelye Zenta – a szülők képviselőjét.  

II. 
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. 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 képezi.  

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 a nevelési-oktatási,  illetve a tanári tanács 
javasolja,  és  az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a 
szülői tanács,  titkos szavazással.  

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 szóló határozat –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 felmenti  a mandátum letelte előtt az 
egyes tagokat,  beleértve  az  intézmény igazgatási szervét és az elnököt,  a tag személyes 
kérésére,  valamint, ha a  meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv 
egyes  tagjainak a  felmentésére,  az alap megszűnése miatt, amely szerint  kinevezték az 
igazgatási szervbe.  
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. 
pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel nevezi ki és menti fel az intézmény 
igazgatási és felügyeleti bizottságát, amelynek az alapítója. 

2016. 01. 21-én az intézmény megküldte a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának a  kérelmet, hogy az  
iskolaszéktagját a  kötelezettségének mandátuma előtt, Parigrosz Tímeát, a szülők képviselőjét 
mentse fel,  aki  személyes okokból kérelmet nyújtott be a  mandátum lejárta előtti  felmentésére. 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta  község  Községi Tanácsának 
a javaslatát és  a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi jogi 
bizottságának a véleményét,  az iskolaszék tagjának  felmentését 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: 020-13/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

 
Predrag Popović s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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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.) 53. szakaszának 2. bekezdése, 54. 
szakaszának 2., 3., 10. és 15. bekezdése és 55. szakasza 1. és 4. bekezdése,  valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA  ISKOLASZÉKTAGJÁNAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL  

I. 

A KKT a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjává kinevezi: 
- Nagymélykúti Anikót,  lakhelye Zenta – a szülők képviselőjének.  

II. 

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának a mandátuma a zentai Stevan 
Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjai mandátumának a leteltéig tart, akiket a Zentai Községi 
Képviselő-testület a 020-46/2014-I-es számú, 2014.12.30-án kelt határozatával nevezett ki.  

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. 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 képezi.  

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 a nevelési-oktatási,  illetve a tanári tanács 
javasolja,  és  az iskolákban kollégiummal – a tanári és pedagógiai tanács, a szülők soraiból – a 
szülői tanács,  titkos szavazással.  

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 szóló határozat –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 tagjainak a 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 a 
választási időszak az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes tagjának a kinevezése az 
igazgatási szerv mandátumának leteltéig tart. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. 
pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel nevezi ki és menti fel az intézmény 
igazgatási  és felügyeleti bizottságát, amelynek az alapítója.  

Mivel 2015.12.07-én az intézmény iskolaszéktagjának – a szülők képviselőjének,  
Parigrosz Tímea, 2014.12.30-án ki lett  nevezve négyéves  megbízatási időre,  benyújtotta 
kérelmét a mandátum lejárta előtti felmentésére személyes okokból, Zenta község Községi 
Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok meghatalmazott 
javaslattevője,  új tagnak az intézményben javasolta Nagymélykúti Anikót, az iskola szülői 
tanácsa  javaslatára. 

A javasolt jelöltet illetően megkértük az adatokat a büntető-nyilvántartásból a Szerb 
Köztársaság Belügyminisztériumának Nagykikindai Területi Rendőrségi Igazgatóságától, 
valamint a nyilatkozatát, hogy nincs törvényes akadálya a kinevezésének.  A Nagykikindai 
Rendőrségi Igazgatás Rendőrségi Igazgatóságától megérkezett a tájékoztatás, miszerinta büntető-
nyilvántartás adatai szerint, nincsenek adatok, amelyek akadályát képeznék a  kinevezésnek.  

A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta Zenta község Községi 
Tanácsának a javaslatát és a  Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-
mentelmi jogi bizottságának a véleményét az  iskola iskolaszéktagjának 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: 020-14/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

 
Predrag Popović s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. sz. – más törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja,  a helyi önkormányzat 
finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012., 
99/2013. sz. – összehangolt dinárösszegek, 125/2014. sz. – összehangolt  dinárösszegek és 
95/2015. sz. – összehangolt dinárösszegek) 6. szakasza  1. bekezdésének 10. pontja és 7. 
szakasza,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakasza  1. bekezdésének 14. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. február 
17-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 
A ZENTAI SPORTKÖZPONTBAN A SPORTPÁLYÁK ÉS  A SPORTIDŐPONTOK 

HASZÁLATA IDEIGLENES ÁRJEGYZÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL     

1. szakasz

A KKT megállapítja a Zentai Sportközpontban a sportpályák és a sportidőpontok ideiglenes 
használata árjegyzékét az alábbiak szerint: 

1.  Időpont a csarnokban (60 perc) munkanapokon 8:00 h-tól 15:00 h-
ig (rekreáció)  

  1.500,00 din.  

2. Időpont a csarnokban (60 perc) munkanapokon 15:00 h-tól 24:00
h-ig  és hétvégeken (rekreáció)

  2.000,00 din.  

3. Edzés a csarnokban (klubok más városokból – 60 perc)   1.500,00 din.  

4. Mérkőzés a csarnokban (klubok más városokból – 60 perc)   2.000,00 din.  

5. Edzések a csarnokban (külföldi csapatok – 60 perc)   2.000,00 din.  

6. Mérkőzések a csarnokban (külföldi csapatok – 60 perc)   3.000,00 din.  

7. Sport és egyéb, kereskedelmi típusú rendezvények szervezése 5
óra hosszáig  

  7.500,00  din./h 

8. Sport és egyéb, kereskedelmi típusú rendezvények szervezése 5
óra hosszán felül 

  5.000,00 din./h  

RELAX KÖZPONT: 
9. Szauna   800,00 din./h  

10. Pezsgőfürdő  800,00 din./h  
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A REKLÁMTEREK BÉRLETÉNEK ÁRJEGYZÉKE   
11. Reklám kiírása a csarnok parkettjén: központi kör 100.000,00 din./év 
12. Reklám kiírása a csarnok  parkettjén: körök az ütőn   60.000,00 din./év 
13. Reklám kiírása a csarnok parkettjén: a parketten egyéb 50.000,00 din./m2/év 
14. Reklámok kiírása a betonfelületeken  25.000,00 din./m2/év 
 
A jelen  szakasz  1.  bekezdése szerinti  árak  tartalmazzák az elszámolt ÁFA-t. 
 

2. szakasz  
A jelen rendelet ideiglenes jellegű és érvényes a Zentai Községi Képviselő-testület 

által a  rendelet meghozataláig,  amellyel szabályozza a Zentai Sportközpontban a sportpályák és 
sportidőpontok használatának a módját.  
 

3. szakasz   
 A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község 
Hivatalos Lapjában.  
 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 66-2/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a  

 
Predrag Popović s.k. 

 
Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
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A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 
65/2008. szám – másik törvény, 41/2009. és 112/2015. szám) 60-64a. szakasza, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – 
másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. február 17-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
AZ ÁLLAMI TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK BÉRBE-, 
ILLETVE HASZNÁLATBAADÁSI ELJÁRÁSAIBAN ILLETÉKES SZERVEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

1. szakasz
Jelen rendelettel meghatározásra kerülnek Zenta község illetékes szervei az állami tulajdonú 
mezőgazdasági földterületek bérbe-, illetve használatbaadási eljárásaiban meghozandó alábbi 
ügyiratok meghozatalára: 
1. A mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves

program,
2. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásáról szóló határozat,
3. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadására irányuló nyilvános

hirdetmény kiírásáról szóló határozat,
4. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek licitációs egységenként a legkedvezőbb

ajánlattevőknek történő bérbeadásáról szóló határozat,
5. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti joga érvényesítésének

bejelentésére irányuló nyilvános felhívás kiírásáról szóló határozat,
6. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti jogának érvényesítésére

irányuló nyilvános felhívásra benyújtott jelentkezésekről szóló határozat,
7. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti jogáról szóló határozat,
8. A termények betakarításáról szóló határozat,
9. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek térítésmentes használatba-adására

irányuló nyilvános felhívás kiírásáról szóló határozat,
10. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek térítésmentes használatba-adásáról

szóló határozat,
11. Az utóbbi legkevesebb három agrogazdasági évben nem kiadott, illetve használat tárgyát

nem képező állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek használatba-adásáról szóló
határozat,

12. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek biomasszából és állattenyésztésből
származó megújuló forrásokból való energiatermeléssel foglalkozó személyeknek –
amennyiben a törvénynek megfelelően a Minisztériumtól beszerezték a beruházási
munkálatokra vonatkozó jóváhagyást – 0 dináros kikiáltási árról induló nyilvános árverés
útján történő használatba-adásáról szóló határozat,

13. Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek természetes és jogi személyeknek nem
mezőgazdasági termelésre (olajfuratok, szélkerekek és hasonlók) való, térítéssel történő
használatba-adásáról szóló határozat.

2. szakasz

A mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves 
programnak a mezőgazdasági teendőkben illetékes Minisztérium (a továbbiakban: 
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Minisztérium) jóváhagyásával történő meghozatalára illetékes szervként a Községi 
Képviselő-testület kerül meghatározásra. 

3. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadásáról szóló határozatnak a 
Minisztérium jóváhagyásával történő meghozatalára illetékes szervként a község 
polgármestere kerül meghatározásra. 

4. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadására irányuló nyilvános hirdetmény 
kiírásáról szóló határozatnak a Minisztérium jóváhagyásával, illetve Zenta község 
mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves 
programjával összhangban történő meghozatalára illetékes szervként a község polgármestere 
kerül meghatározásra. 

5. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek licitációs egységenként a legkedvezőbb 
ajánlattevőknek történő bérbeadásáról szóló határozatnak a lefolytatott nyilvános árverés 
alapján történő meghozatalára illetékes szervként a község polgármestere kerül 
meghatározásra. 

6. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti joga érvényesítésének 
bejelentésére irányuló nyilvános felhívás kiírásáról szóló határozat meghozatalára illetékes 
szervként a község polgármestere kerül meghatározásra. 

7. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti jogának érvényesítésére irányuló 
nyilvános felhívásra benyújtott jelentkezésekről szóló határozatnak a Minisztérium 
jóváhagyásával történő meghozatalára illetékes szervként a község polgármestere kerül 
meghatározásra. 
A földterület előbérleti jog alapján történő bérletéért fizetendő bérleti díj megállapítására 
illetékes szervként a község polgármestere kerül meghatározásra. 

8. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti jogáról szóló határozat 
meghozatalára illetékes szervként a község polgármestere kerül meghatározásra. 

9. szakasz

A termények betakarításáról szóló határozat meghozatalára illetékes szervként a község 
polgármestere kerül meghatározásra, ha természetes vagy jogi személy állami tulajdonú 
mezőgazdasági földterületet jogalap nélkül, illetve a törvény rendelkezéseivel ellentétesen 
használ és nem végzi el a földterület használatáért történő fizetést a jogalap nélkül használt 
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mezőgazdasági földterület elhelyezkedése szerinti körzet területén hektáronként elért 
legmagasabb átlagár háromszoros összegében, illetve, ha a mezőgazdasági felügyelő 
jegyzőkönyvben megállapítja, hogy az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületet 
ismeretlen személy jogalap nélkül használja. 

10. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek oktatási intézményeknek – iskoláknak, 
mezőgazdasági szakszolgálatoknak és szociális intézményeknek (olyan mennyiségben, mely 
igazodik az általuk ellátott tevékenységhez, de legfeljebb 100 hektár), az állam által alapított 
felsőoktatási intézményeknek –egyetemeknek és tudományos intézményeknek, valamint 
büntetés-végrehajtási intézményeknek (legfeljebb 1.000 hektár), és állami tulajdonú, az 
erdészet területét érintő munkálatokra bejegyzett jogi személyeknek történő térítésmentes 
használatba-adására irányuló nyilvános felhívás kiírásáról szóló határozat meghozatalára 
illetékes szervként a község polgármestere kerül meghatározásra. 

11. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek oktatási intézményeknek – iskoláknak, 
mezőgazdasági szakszolgálatoknak és szociális intézményeknek (olyan mennyiségben, mely 
igazodik az általuk ellátott tevékenységhez, de legfeljebb 100 hektár), az állam által alapított 
felsőoktatási intézményeknek –egyetemeknek és tudományos intézményeknek, valamint 
büntetés-végrehajtási intézményeknek (legfeljebb 1.000 hektár), és állami tulajdonú, az 
erdészet területét érintő munkálatokra bejegyzett jogi személyeknek történő térítésmentes 
használatba-adásáról szóló határozatnak a Minisztérium jóváhagyásával történő 
meghozatalára illetékes szervként a község polgármestere kerül meghatározásra. 

12. szakasz

Az utóbbi legkevesebb három agrogazdasági évben nem kiadott, illetve használat tárgyát nem 
képező állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek legfeljebb ötéves időszakra vonatkozó, 
0 dináros kikiáltási árról induló nyilvános árverés útján történő használatba-adásáról szóló 
határozatnak a Minisztérium jóváhagyásával történő meghozatalára illetékes szervként a 
község polgármestere kerül meghatározásra. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határozat hatályának meghosszabbítására illetékes 
szervként a község polgármestere kerül meghatározásra, amennyiben kitöltöttek az erre 
vonatkozó törvényi feltételek. 

13. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek biomasszából és állattenyésztésből 
származó megújuló forrásokból való energiatermeléssel foglalkozó személyeknek – 
amennyiben a törvénynek megfelelően a Minisztériumtól beszerezték a beruházási 
munkálatokra vonatkozó jóváhagyást – 0 dináros kikiáltási árról induló nyilvános árverés 
útján, legfeljebb harmincéves időszakra történő használatba-adásáról szóló határozatnak a 
Minisztérium jóváhagyásával történő meghozatalára illetékes szervként a község 
polgármestere kerül meghatározásra. 
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14. szakasz

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek természetes és jogi személyeknek nem 
mezőgazdasági termelésre (olajfuratok, szélkerekek és hasonlók) való, térítéssel történő 
használatba-adásáról szóló határozatnak a Minisztérium jóváhagyásával történő 
meghozatalára illetékes szervként a község polgármestere kerül meghatározásra. 

15. szakasz

Az illetékes szerv a jelen rendelet 2-14. szakasza szerinti hatásköreit az illetékes bizottságok 
javaslatait, illetve véleményeit figyelembe véve fogja ellátni. 

16. szakasz

Jelen rendelet rendelkezései a külön törvénnyel építési telekként meghatározott, azonban a 
tervezett rendeltetés megvalósításáig mezőgazdasági termelésre használt állami tulajdonú 
mezőgazdasági földterületekre, valamint az állami tulajdonú mezőgazdasági létesítményekre 
is vonatkoznak. 

17. szakasz

Jelen rendelet hatályba lépésével az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadási 
eljárásának lefolytatásában a hatásköri szerv kijelöléséről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 2/2007. szám) hatályát veszti. 

18. szakasz

Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon 
lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 320-5/2016-I 
Kelt: 2016. február 17. 
Z e n t a 

Popović Predrag, s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke 
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Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
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ELŐFIZETÉS: 

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

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

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
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