ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

LI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2016. MÁRCIUS 1.

Z E N T A

22.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2.
pontja és a Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport finanszírozása
alapjainak és mércéinek megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
11/2012. sz.) 16. szakasza alapján, összhangban Zenta község 2012-től 2016-ig terjedő
sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.) Zenta község
Községi Tanácsa a 2016. március 1-jén tartott ülésén meghozta az alábbi
SZABÁLYZATOT A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁNAK
MÓDJÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A sportlétesítmények finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 3/2014. szám) 1. szakasza szerinti táblázat 14. sorszáma módosul, és a
következőképpen hangzik:
villanyáram,
A TISZAVIRÁG
kommunális
Tiszavirág
KAJAK ÉS
költségek,
Kajak és
Tiszavirág
14.
REKREÁCIÓS
úszólétesítmény
Rekreációs
sétány 9. szám
KLUB
nyilvántartásbaKlub
LÉTESÍTMÉNYE
vétele
2. szakasz
A szabályzat 6. szakaszában „az eszközök jóváhagyásában illetékes bizottság” szavakat
„a Zenta község 2012-től 2016-ig terjedő sportfejlesztési stratégiájának és a 2016-tól
2018-ig terjedő sportfejlesztési programjának lefolytatásával kapcsolatos tevékenységek
koordinálásában illetékes bizottság” szavakra kell cserélni.
3. szakasz
A szabályzat 8. szakaszában „a jelen szabályzat hatálybalépésének napjától számított 30
napon belül” szavak törlésre kerülnek.
4. szakasz
A sportlétesítmények finanszírozásának módjáról szóló szabályzat egyéb rendelkezései
változatlanul maradnak.
6. szakasz
Jelen szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község
Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 66-6/2016-III
Kelt: 2016. március 1-jén
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.,
Zenta község Községi Tanácsának
elnöke
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23.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának
2. pontja és a Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport finanszírozása
alapjainak és mércéinek megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
11/2012. szám) 16. szakasza alapján, összhangban Zenta község 2012-től 2016-ig terjedő
sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. szám) Zenta
község Községi Tanácsa a 2016. március 1-jén tartott ülésén meghozta az alábbi
SZABÁLYZATOT A SPORTSZERVEZETEK KÖLTSÉGEI
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A sportszervezetek költségei társfinanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 3/2014. szám) 4. bekezdése módosul, és a következőképpen
hangzik:
„A sportszervezetek elvégzett kategorizálását követően minden sportszervezetet a
kategorizálásban megállapított ismérvek alapján bizonyos számú pontszám illet meg.”
2. szakasz
A szabályzat 6. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„A dotáció keretében kiválasztásra kerülnek azon eszközök, melyek nem tárgyai a
kategorizálásnak, ami a sportszakértők alkalmazására szolgáló meghatározott
rendeltetésszerű eszközökről szóló rendelettel és a sportrendezvényekről szóló rendelettel
kerül szabályozásra.”
3. szakasz
A 7. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik:
„A Zenta község 2012-től 2016-ig terjedő sportfejlesztési stratégiájának és a 2016-tól
2018-ig terjedő sportfejlesztési programjának lefolytatásával kapcsolatos tevékenységek
koordinálásában illetékes bizottság minden évben megállapítja a sportszervezetek
jegyzékét és a személyek neveit, akik legkésőbb a folyó év decemberének 31-éig
dotációból sportszakértők alkalmazására szolgáló meghatározott rendeltetésű
eszközökben részesülnek.
A sportszakértők alkalmazására szolgáló meghatározott rendeltetésű eszközök összegéről
a bizottság Zenta község Sportszervezete szakszolgálatának adatai alapján javaslatot állít
össze, a határozat pedig Zenta község polgármestere által kerül meghozatalra.
A dotáció fennmaradt összege pontonként a kategorizált sportszervezetek rendes
programjára és a Zenta község szempontjából jelentős rendezvényekre kerül
szétosztásra.”
4. szakasz
A 9. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik:
„A sportszervezet a Községi Tanács sportszervezetek kategorizálásáról szóló végleges és
végrehajtandó határozata, a polgármester sportszakértők alkalmazására szolgáló
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meghatározott rendeletetésű eszközök mértékéről szóló határozata, valamint a
sportrendezvényekről és külön programokról szóló határozat alapján köteles 15 napon
belül megküldeni a szervezet pénzügyi tervét, valamint az ezen eszközök használatának
módjáról és üteméről szóló határozatot.”
5. szakasz
A sportszervezetek költségei társfinanszírozásának módjáról szóló szabályzat egyéb
rendelkezései változatlanul maradnak.
6. szakasz
Jelen szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község
Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 66-5/2016-III
Kelt: 2016. március 1-jén
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.,
Zenta község Községi Tanácsának
elnöke
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24.
A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011.,
32/2013. szám – AB, és 55/2014. szám) 19. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint a Zenta község
területén a közúti közlekedésbiztonsági teendőket koordináló tanács megalakításáról szóló határozat (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 8/2014. szám) XI. szakasza alapján a Községi Tanács a 2016. február 23-án tartott
ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSÁNAK
FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK 2016. ÉVI
PROGRAMJÁRÓL
I.
A Községi Tanács a jelen programmal tervezi a Zenta község területén a közúti közlekedésbiztonság
előmozdítását célzó tervek, programok, projektumok és más tevékenységek kidolgozására és
megvalósítására szolgáló 2016. évi eszközöket.
II.
A program megvalósításra Zenta község költségvetéséből és a közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény
(az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám – AB és 55/2014. sz., 96/2015.
sz. – más törv., és 9/2016. szám – az SZK AB) 17. szakasza 2. bekezdésének 2. pontja szerinti közlekedési
szabálysértésekért kirótt pénzbírságok 30%-ából származó bevételekből tervezünk eszközöket, 2.000.000,00
dinár teljes összegben, az alábbiak szerint:
 a közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek 2.000.000,00 dinár
III.
A jelen program II. pontja szerinti eszközök rendeltetésszerűen kerülnek felhasználásra, a helyi
önkormányzati egységnek a közlekedés területét érintő törvénnyel megállapított kötelezettségei
finanszírozására:
 a helyi önkormányzat közlekedési infrastruktúrájának a javítására, amelynek a területén a
szabálysértés történ,
 Zenta község közlekedésbiztonsági tanácsának működésére,
 a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására,
 a közlekedésbiztonság területét érintő megelőző-promóciós tevékenységekre,
 a közlekedésbiztonság területét érintő tudományos-kutatói munkára, és
 a közúti közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési rendőrségi egységek és a
közlekedésbiztonsági teendőkben hatáskörrel rendelkező más szervek műszaki felszerelésére.
A pénzbírságokból eredő eszközök Zenta község költségvetését megillető 30%-ának 50%-a azon község
közlekedési infrastruktúrájának javítására kerül felhasználásra, melynek területén a szabálysértést
elkövették.
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1. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEKÉRT KIRÓTT PÉNZBÍRSÁGOKBÓL
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
2.000.000,00 dinár
Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:






a közúti közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési rendőrségi
egységek és a közlekedésbiztonsági teendőkben hatáskörrel rendelkező
más szervek műszaki felszerelése
közlekedési gyakorlópályák és kabinetek felszerelése
a közlekedésbiztonság területét érintő megelőző-promóciós
tevékenységek
a Mit Tudsz a Közlekedésről elnevezésű iskolai, községi, regionális
és állami verseny megszervezése és lefolytatása
a közlekedési infrastruktúra javítása a község területén

400.000,00 dinár
200.000,00 dinár
100.000,00 dinár
300.000,00 dinár
1.000.000,00 dinár

IV.
A jelen program 1. pontja szerinti tevékenységek finanszírozása vagy társfinanszírozása a közlekedési
szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő, Zenta község költségvetését megillető bevételek
beáramlásától függően történik.
V.
Ha a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek beáramlása nem a tervezett összegben
valósul meg, Zenta község polgármestere megállapítja az elsőbbséget élvező tevékenységeket.
VI.
A program megvalósítását és az egyes programok végrehajtása feletti felügyeletet a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal közlekedésügyi teendőkben illetékes szerve végzi.
VII.
Jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 344-55/2015-III
Kelt: 2016. február 23-án
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.
a Községi Tanács elnöke

113

Tartalom:
22.
23.

24.

SZABÁLYZAT A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁNAK
MÓDJÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
SZABÁLYZAT A SPORTSZERVEZETEK KÖLTSÉGEI
TÁRSFINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
HATÁROZATZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÚTI
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSÁNAK
FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK
2016. ÉVI PROGRAMJÁRÓL

KIADÓ:

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

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára

EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:

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

PÉLDÁNYSZÁM

200 db

ÉVI
ELŐFIZETÉS:
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