ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

LI. ÉVFOLYAM 12.
SZÁM 2016. JÚLIUS 6.

Z E N T A

81.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2.
bekezdése, Zenta község költségvetéséből a testnevelés és a sport finanszírozása alapjainak és
mércéinek a megállapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2011. sz.) 16.
szakasza alapján, összhangban Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra vonatkozó
sportfejlesztési stratégiájával (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2011. sz.), Zenta község
Községi Tanácsa a 2016. július 6-án tartott ülésén meghozta az alábbi
SZABÁLYZATOT
a sportösztöndíjak odaítéléséről
1. szakasz
A jelen szabályzat megállapítja a sportolók kategóriáját, a jogosultság megszerzésének
feltételeit és eljárását, a kifizetés mértékét és módját és egyéb, a sportösztöndíjak odaítélésével
kapcsolatos kérdéseket.
2. szakasz
A sportösztöndíjakra az eszközöket Zenta község költségvetésében kell tervezni minden
naptári évre vonatkozóan, összhangban Zenta községnek a 2012-től a 2016-ig terjedő időszakra
vonatkozó sportfejlesztési stratégiájával.
3. szakasz
Sportösztöndíjra Zenta község sportszervezeteinek a sportágak minden kategóriája szerinti
tagjai jogosultak, akik megszerzik a tehetséges - perspektív sportolói státust.
4. szakasz
A tehetséges - perspektív sportolók jelöltjeit a sportszervezetek javasolják, az elmúlt évben
megvalósított eredményük alapján.
5. szakasz
A sportolónak, hogy megszerezze a sportösztöndíjra és térítésre való jogosultságot, az alábbi
feltételeknek kell eleget tennie:
 tagja kell, legyen egy szervezetnek, amely tagja Zenta Község Sportszövetségének,
 a sportszervezeten, iskolai csapaton, válogatott csapaton stb. belül szabályosan és
rendszeresen kell ellátnia minden sportolói feladatát,
 viselkedésével serkentenie és promoveálnia kell a sport, a sportélet és kreativitás etikai
értékeit,
 nem lehet 15 évesnél fiatalabb és 30 évesnél idősebb, a naptári évben, amikor elérte az
eredményt,
 állandó lakóhellyel kell rendelkeznie Zenta község területén,
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6. szakasz
A sportösztöndíjra a jogosultságot a személy pályázás és a sportszervezet bejelentése útján
vagy a község polgármesterének a sportösztöndíj odaítéléséről szóló rendelete alapján szerezheti
meg.
7. szakasz
Zenta község Községi Tanácsa meghozza Zenta község költségvetéséből a
sportösztöndíjak odaítélése eljárásának a megindításáról szóló rendeletet és összhangban a jelen
szabályzattal, minden naptári évre vonatkozóan kiírja a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló
pályázatot.
8. szakasz
A nyilvános pályázatot közzé kell tenni a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.
9. szakasz
A jelen szabályzat 7. szakasza szerinti pályázatot a bizottság folytatja le, amelyet Zenta
község polgármestere nevez ki (a továbbiakban: bizottság).
A bizottság számára a szakmai és adminisztrációs teendőket Zenta Község Közigazgatási
Hivatalának általános közigazgatási és társadalmi tevékenységek osztálya szervezeti egység látja
el.
A bizottság összetételében kell, hogy legyen tag, aki a sport területének szakembere.
10. szakasz
A nyilvános pályázat az alábbiakat tartalmazza:
- az eszközök rendeltetését és összegét, amelyekre a pályázat lefolytatásra kerül,
- a pályázat közzétételének dátumát,
- a feltételeket, amelyeknek a sportolónak, mint a pályázat résztvevőjének eleget kell
tennie,
- a sportösztöndíj odaítélésének ismérveit,
- a pályázatra való jelentkezés határidejét,
- a kötelező dokumentációt, amelyet a pályázaton való részvételhez be kell nyújtani.
11. szakasz
A pályázatra a jelentkezéseket a bizottságnak külön űrlapon kell benyújtani, amely alkotó
része a jelen szabályzatnak és a pályázati dokumentációnak.
A határidőn kívül érkezett jelentkezések nem lesznek figyelembe véve, a nem teljes
jelentkezéseket pedig hibásnak kell tekinteni.

-

12. szakasz
A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
jelentkezési űrlapot,
az igazolást, miszerint tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta Község
Sportszövetségének,
a születési anyakönyvi kivonat fénymásolatát,
az igazolást, a tanulmányi eredményéről és magaviseletéről
az igazolást, miszerint Zenta község területén van az állandó tartózkodási helye,
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-

az igazolást, hogy Szerbia válogatottjának tagja, amin értendő, hogy részt vett nemzetközi
hivatalos versenyeken az ágazati szövetségben.

13. szakasz
A sportösztöndíjra a pályázat kiírását követően a sportklubok, amelyek tagjai Zenta Község
Sportszövetségének az előirányozott határidőn belül benyújtják javaslatukat.
14. szakasz
Az előírt űrlapokon kívül a sportklubok megküldik írott bizonyítékaikat hírlevél, oklevél,
köszönőlevél, a szövetségek jegyzéke vagy olyan dokumentum formájában, amely tanúsítja a
sportoló státusát.
15. szakasz
A bizottság minden beérkezett javaslat alapján kidolgozza a sportoló pontozását. A pontozást
az alábbiak alapján végzi:
- Első prioritás – elért 1-6. helyezés az Olimpiai Játékokon, Világbajnokságon és Európa
Bajnokságon:
- 1. helyezés az Olimpiai Játékokon
380 pont
- 2. helyezés az Olimpiai Játékokon és 1. helyezés a Világbajnokságon 370 pont
- 3. helyezés az Olimpiai Játékokon és 2. helyezés a Világbajnokságon és
1. helyezés az Európai Bajnokságon
360 pont
- 3. helyezés a Világbajnokságon, 2. helyezés az Európai Bajnokságon 350 pont
- 3. helyezés az Európai Bajnokságon
340 pont
- 4-6. helyezés az Olimpiai Játékokon
330 pont
- 4-6. helyezés a Világbajnokságon
270 pont
- 4-6. helyezés az Európai Bajnokságon
260 pont
- Második prioritás – elért 1-3. helyezés
- 1. helyezés az Univerziádén, az Európai Játékokon
- 2. helyezés az Univerziádén, az Európai Játékokon
- 3. helyezés az Univerziádén, az Európai Játékokon
- 1. helyezés a Mediteráni Játékokon
- 2. helyezés a Mediteráni Játékokon
- 3. helyezés a Mediteráni Játékokon
- 1. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon
- 2. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon
- 3. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon
- 1. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
- 2. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
- 3. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
- 1. helyezés a Mediterán Bajnokságon, az olimpiai reménységek
versenyén
- 2. helyezés a Mediterán Bajnokságon, az olimpiai reménységek
versenyén

200 pont
190 pont
180 pont
170 pont
160 pont
150 pont
140 pont
130 pont
120 pont
110 pont
100 pont
90 pont
80 pont
70 pont
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- 3. helyezés a
versenyén
- 1. helyezés a
- 2. helyezés a
- 3. helyezés a

Mediterán Bajnokságon, az olimpiai reménységek
Balkáni Bajnokságon
Balkáni Bajnokságon
Balkáni Bajnokságon

60 pont
50 pont
40 pont
30 pont

Kiegészítő kidolgozás: a junior kategóriára csökken 60%-kal, a kadétekre 75%-kal, a fiatal
szeniorok kategóriájára (U23) 45%-kal minden ismérv szerint kapott pontokra.
- Harmadik prioritás
Első helyezés az Országos Bajnokságon szenior kategóriában

20 pont

A pontok teljes összegét a rangsorolt jelentkezések szerint határozuk, meg egy pont
értékét a rendelkezésre álló költségvetési eszközökhöz viszonyítva.
16. szakasz
A nyilvános pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és kidolgozza Zenta
község költségvetéséből a sportösztöndíj odaítélésére a sportoló megválasztásáról szóló
rendeletjavaslatot, és azt a pályázat lezárást követő 5 napon belül megküldi a község
polgármesterének.
A pályázati bizottság a sportösztöndíj odaítélésére a sportoló megválasztásáról szóló
rendeletjavaslat kidolgozása előtt kikérheti Zenta Község Sportszövetségének véleményét.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendeletjavaslatban a bizottság javasolhatja, hogy az
ösztöndíj tizenkét egyenlő havi részletben vagy egy összegben kerüljön kifizetésre.
17. szakasz
A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján a bizottságtól a
dokumentáció átvételétől számított öt napon belül meghozza Zenta község költségvetéséből
finanszírozott sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott sportolókról szóló rendeletet.
A község polgármesterének a döntése a sportösztöndíjak odaítéléséről végleges.
18. szakasz
A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat lefolytatását
követő öt napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.
Zenta község költségvetéséből finanszírozott sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott
sportolókról szóló rendeletet közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján, valamint Zenta
Község Hivatalos Lapjában a szerződés megkötésétől számított legtöbb öt napon belül.
19. szakasz
A község polgármestere szerződést köt a sportolóval, illetve a sportoló szülőjével vagy
gyámjával, Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítéléséről, amely tartalmazza
az ösztöndíj elnyerőjének és odaítélőjének összes jogait, kötelezettségeit és felelősségeit
legkésőbb a pályázat leteltét követő 15 napon belül.
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20. szakasz
A község polgármestere a bizottság, Zenta Község Sportszövetsége vagy a sportszervezet
javaslatára jogosult beszüntetni a sportoló ösztöndíjának további kifizetését:
- ha beszünteti fellépését a sportszervezetben, amelyet illetően a sportösztöndíjra
javasolták,
- ha rontja a sportoló, a sportszervezet vagy a sport tekintélyét,
- ha az ágazati szövetség megbünteti, vagy
- ha az általa látogatott iskolában nincs meg az eredménye vagy magaviselete
amelyet a jelen szabályzat irányoz elő.
A község polgármesterének a rendelete a sportoló további ösztöndíja kifizetésének
beszüntetését illetően végleges és végrehajtandó.
21. szakasz
A jelen szabályzat hatálybalépésével hatályát veszti a sportösztöndíjak odaítéléséről
szóló szabályzat, száma 66-1/2014-III, amely Zenta Község Hivatalos Lapjának a 3/14-es
számában jelent meg, és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról szóló
szabályzat, száma 62-2/2015-III, amely Zenta Község Hivatalos Lapjának a 18/2015-ös
számában jelent meg.
22. szakasz
A jelen szabályzat a meghozatala napján lép hatályba, és közzé kell tenni
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 66-11/2016-III
Kelt: 2016. július 06.
Zenta

Ceglédi Rudolf s. k.
a Községi Tanács elnöke
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82.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakaszának 1.
pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,
12/2016. szám) 7. szakasza alapján Zenta Község Községi Tanácsa 2016. július 6-án
meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
a sportösztöndíjak Zenta község 2016. évi költségvetéséből történő odaítélésére irányuló
eljárás megindításáról
1. A Községi Tanács a sportösztöndíjak Zenta község 2016. évi költségvetéséből
történő odaítélésére irányuló eljárást megindítja, az alábbiak szerint:
-

A sportösztöndíjak Zenta község 2016. évi költségvetéséből történő odaítélésére
irányuló nyilvános pályázat 890.000,00 dinár teljes összegben, Zenta község 2016. évi
költségvetési eszközeinek terhére, melyek a 810-es funkció, 454-es pozíció, 472-es
közgazdasági osztályozáson lettek előirányozva, a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló
szabályzat rendelkezéseivel előirányozott feltételekkel kiírásra kerül.

-

A nyilvános pályázat 2016. július 6-án kerül közzétételre a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta
község hivatalos honlapján.

-

A nyilvános pályázatra való jelentkezések határideje 2016. július 21-én 14,00 óra.

2. Jelen határozat megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános
közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya, valamint gazdasági és pénzügyi osztálya
gondoskodik.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Községi Tanácsa
Szám: 401-36/2016-III
Kelt: 2016. július 6-án
Zenta

Ceglédi Rudolf s.k.,
Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának
1. pontja és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,
11/2012. sz.) 7. szakasza alapján Zenta község Községi Tanácsa 2016. július 06-án kiírja az
alábbi
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT
Zenta község 2016. évi költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére
1. Zenta község 2016. évi költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére a teljes összeg
890.000,00 dinárt
tesz ki, és a 810-es funkció, 454-es pozíció, 472-es közgazdasági osztályozásban lett
előirányozva.
2. A sportösztöndíjra Zenta község sportszervezeteinek azon sportszervezeti tagjai
jogosultak, akik tehetséges - perspektív sportolói státust szereztek a sportágazatok
minden kategóriájában.
3. A sportolónak, hogy megszerezze a sportösztöndíjra és térítésre való jogosultságot, az
alábbi feltételeknek kell eleget tennie:
- tagja kell, legyen egy sportszervezetnek, amely
tagja Zenta Község
Sportszövetségének,
- a sportszervezeten, iskolai csapaton, válogatott csapaton stb. belül szabályosan
és rendszeresen kell ellátnia minden sportolói feladatát,
- viselkedésével serkentenie és promoveálnia kell a sport, a sportélet és a
kreativitás etikai értékeit,
- nem lehet 15 évesnél fiatalabb és 30 évesnél idősebb, a naptári évben,
amelyben az eredményt elérte,
- legalább jeles tanulmányi tanulmányi eredménye és kitűnő (példás)
magaviseleti osztályzata legyen,
- állandó lakóhellyel kell rendelkeznie Zenta község területén.
4. A tehetséges - perspektív sportolóstátus jelöltjét a sportszervezetek javasolják az
elmúlt évben megvalósított eredménye alapján.
5. A sportösztöndíjra kiírt pályázatot követően, a sportklubok, amelyek tagjai Zenta
Község Sportszövetségének, benyújtják javaslataikat az előirányozott határidőn
belül.
6. A bizottság minden beérkezett javaslat alapján kidolgozza a sportolók pontozását.
A pontozást az alábbi prioritások alapján végzi:
- Első prioritás – elért 1-6. helyezés az Olimpiai Játékokon, Világbajnokságon és
Európai Bajnokságon:
- 1. helyezés az Olimpiai Játékokon
380 pont
- 2. helyezés az Olimpiai Játékokon és 1. helyezés a Világbajnokságon 370 pont
- 3. helyezés az Olimpiai Játékokon és 2. helyezés a Világbajnokságon és
1. helyezés az Európai Bajnokságon
360 pont
- 3. helyezés a Világbajnokságon, 2. helyezés az Európai Bajnokságon 350 pont
- 3. helyezés az Európai Bajnokságon
340 pont
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- 4-6. helyezés az Olimpiai Játékokon
- 4-6. helyezés a Világbajnokságon
- 4-6. helyezés az Európai Bajnokságon

330 pont
270 pont
260 pont

- Második prioritás – elfoglalt 1-3. helyezés
- 1. helyezés az Univerziádén, az Európai Játékokon
- 2. helyezés az Univerziádén, az Európai Játékokon
- 3. helyezés az Univerziádén, az Európai Játékokon
- 1. helyezés a Mediteráni Játékokon
- 2. helyezés a Mediteráni Játékokon
- 3. helyezés a Mediteráni Játékokon
- 1. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon
- 2. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon
- 3. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon
- 1. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
- 2. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
- 3. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon
- 1. helyezés a Mediterán Bajnokságon, az olimpiai reménységek
versenyén
- 2. helyezés a Mediterán Bajnokságon, az olimpiai reménységek
versenyén
- 3. helyezés a Mediterán Bajnokságon, az olimpiai reménységek
versenyén
- 1. helyezés a Balkáni Bajnokságon
- 2. helyezés a Balkáni Bajnokságon
- 3. helyezés a Balkáni Bajnokságon

200 pont
190 pont
180 pont
170 pont
160 pont
150 pont
140 pont
130 pont
120 pont
110 pont
100 pont
90 pont
80 pont
70 pont
60 pont
50 pont
40 pont
30 pont

Kiegészítő kidolgozás: a junior kategóriára csökken 60%-kal, a kadétekre 75%-kal, a
fiatal szeniorok kategóriájára (U23) 45%-kal minden ismérv szerint kapott pontra.
- Harmadik prioritás
Első helyezés az Országos Bajnokságon szenior kategóriában
20 pont
A pontok teljes összege a rangsorolt jelentkezések szerint határozza meg egy pont
értékét a költségvetésben a rendelkezésre álló eszközökhöz viszonyítva.
7. A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:
- jelentkezési űrlap,
- igazolás, miszerint tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta Község
Sportszövetségének,
- születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
- igazolást a tanulmányi eredményről és a magaviseletről,
- igazolást, miszerint Zenta község területén van az állandó tartózkodási helye,
és
- igazolást arról, hogy tagja Szerbia válogatottjának, amin értendő, hogy részt
vett az ágazati szövetség hivatalos nemzetközi versenyein.
Az előírt űrlapokon kívül a sportklubok megküldik írott bizonyítékaikat hírlevél,
oklevél, köszönőlevél, a szövetségek jegyzéke vagy olyan dokumentum formájában,
amely tanúsítja a sportoló státusát, illetve a 2015. évben elért eredményeiről az igazolást
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8. A nyilvános pályázat 2016. július 06-án jelenik meg Zenta község Községi
Közigazgatási Hivatala hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta
község hivatalos honlapján.
9. A jelentkezéseket zárt borítékban kell benyújtani a következő jelzéssel:
NYILVÁNOS PÁLYÁZAT A SPORTÖSZÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE, a 24400
Zenta, Fő tér 1. sz. címre postán vagy Zenta község Községi Közigazgatási Hivatala
iktatójában kell átadni.
A nyilvános pályázattal kapcsolatos kiegészítő információ Barta Zsolttól
kapható a 655-473-as telefonszámon.
A jelentkezések benyújtásának határideje 2016. július 21. 14.00 óra.
10. A pályázati dokumentáció minden munkanapon 7.00 órától 15.00 óráig átvehető
Zenta Község Képviselő-testületének épületében, Zentán, a Fő tér 1. sz. alatti
24-es számú irodában, illetve letölthető Zenta község hivatalos honlapjáról, a
www.zenta-senta.co.rs címen.
11. A lefolytatott pályázati eljárásról a bizottság jegyzőkönyvet vesz fel és
kidolgozza Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott
sportolókról szóló rendeletjavaslatot és azt a pályázat lezárást követő 5 napon belül
megküldi a község polgármesterének.
12. A község polgármestere a jegyzőkönyv és a bizottság javaslata alapján meghozza
Zenta község költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére kiválasztott sportolókról
szóló rendeletet a bizottságtól a dokumentáció átvételét követő öt napon belül.
13. A nyilvános pályázat eredményeiről a község polgármestere a nyilvános pályázat
lefolytatását követő öt napon belül tájékoztatja az eljárás résztvevőit.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 401-36/2016-III
Kelt: 2016. július
Zenta

Ceglédi Rudolf s. k.
Zenta község Községi Tanácsának elnöke
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JELENTKEZÉS
ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL A TESTNEVELÉS ÉS SPORT
FINANSZÍROZÁSÁRA AZ ALÁBBI TERÜLETEKRE
1.
2.
3.

a sportszervezetek költségeinek finanszírozása
a sportlétesítmények költségeinek finanszírozása,
a sportösztöndíjak finanszírozása
(karikázza be a megfelelő sorszámot)
ALAPVETŐ ADATOK

A sportszervezet neve

Cím (utca, házszám, helység)
Törzsszám
Adóazonosító szám
Tevékenységi kód
Képviselő(k)
Telefon / fax
E-mail / honlap
A jelentkező
felelős személye

Család- és utónév
Telefon / e-mail cím
Név és cím

Üzletviteli bank
Számlaszám
A számla aláírására
jogosult személy
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A JELENTKEZŐ MELLÉKLETE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

A sportszervezet
meghatalmazott személye
__________________
P. H.
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83.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ZENTA KÖZSÉG
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE
Szám: 020-45/2016-II
Kelt: 2016.06.21-én
ZENTA
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és
83/2014. sz. – más törvény) 44. szakasza, a felügyelőségi felügyeletről szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 36/2015. sz.) 12. szakaszának 12. bekezdése, valamint Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 34. szakaszának 2. bekezdése és 75.
szakasza alapján Zenta község polgármestere meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
Zenta község forráshatáskörében a teendők feletti felügyelőségi felügyelete koordinálásában
illetékes bizottság megalakításáról
I.

A jelen határozattal megalakul Zenta község forrástevékenységéből a teendők feletti
felügyelőségi felügyelete koordinálásában illetékes bizottság (a továbbiakban:
bizottság).
A bizottság megalakulásának a célja, a terjedelmesebb és hatékonyabb felügyelet és a
felügyelőségi felügyelet fedése és szükségtelen megismétlése,
valamint a
felügyelőségi felügyelet a felügyelőségek között,
amelyek a
felügyelőségi
felügyeletet gyakorolják Zenta község forráshatáskörében.

II.

Megállapítjuk, hogy Zenta község forráshatáskörébe tartozó teendők felügyelőségi
felügyeletét az alábbiak végzik:
1) A kommunális felügyelet, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi
osztályának összetételében
2) A közlekedési felügyelet a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
építésügyi osztályának összetételében
3) A költségvetési felügyelet Zenta község költségvetés-felügyelőségi
szolgálata összetételében.

III.

A bizottság teendői és feladatai az alábbiak:
1) hogy megvitassa és véleményezze a felügyelőségi felügyelet tervjavaslatait,
amelyeket a felügyelőségek küldenek meg,
2)
hogy figyelemmel kísérje a
felügyelőségek koordinációjának szintjét,
intézkedéseket kezdeményezzen, megállapítsa az irányvonalat és utasításokat adjon a
felügyelőség koordinálása előmozdításának és a hatékony felügyelőségi felügyelet
céljából, és figyelemmel kísérje azok megvalósulását, különösen:
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a felügyelőségi felügyelet terveinek és a felügyelőségek munkájának az
összehangolása
az információcsere a felügyelőségi felügyelet gyakorlásában
a felügyelőségi felügyelet előmozdítása az információk alapján a
felügyelőségek munkájáról szóló éves jelentéséből,
az információs rendszer fejlesztése a felügyelőségi felügyelet hatékonyabb
végzése céljából,

3) hogy megvitassa és véleményezze a rendelettervezeteket és más
jogszabályok javaslatait, amelyek rendezik a felügyelőségi felügyelet kérdéseit,
4) hogy megvitassa a véleményeket, utasításokat, módszertani anyagokat
és kézikönyveket a felügyelőség munkájához, elemezze a felügyelőségi
felügyelet gyakorlását és állást foglaljon a felügyelőségi eljárás
egységesítésében ugyanazon vagy hasonló helyzetekben minden felügyelt
alanyt illetően, és közzétegye ezeket az álláspontokat,
5) hogy részt vegyen a finanszírozási szükséglet, a műszaki felszereltség és
a felügyelők szakmai továbbképzésének elemzésében, valamint a
felügyelők szakmai továbbképzési programjának a megállapításában, és
kezdeményezéseket nyújt be a hatásköri szerveknek, amelyek a
finanszírozásra, a műszaki felszereltségre és a képzési programokra és a
felügyelők szakmai továbbképzésének más formáira vonatkoznak,
6) hogy szakvéleményt adjon az ellenőrzési jegyzékek javaslatairól,
valamint azok módosításáról és kiegészítéséről,
7) hogy gondoskodjon, hogy Zenta község hivatalos honlapján
megjelenjenek a jogszabályok, aktusok és dokumentumok, amelyek a
felügyelőségi felügyeletre vonatkoznak,
8) hogy, az érdekelt személyek kérdésére tájékoztatásokat nyújtson,
amelyek a Zenta község felügyelőségi hatáskörére vonatkoznak,
9) hogy, összhangban a szükségletekkel, jelentéseket nyújtson be a Községi
Tanácsnak és a Községi Képviselő-testületnek, és javaslatokat adjon a
hatáskörükbe tartozó intézkedések foganatosítására,
10) hogy gondoskodjon, hogy Zenta község hivatalos honlapján közzétegyék
az információkat a felügyelőségi felügyelet minden
munkahordozójáról,
különösen az adatokat a hatáskörükről, címükről, telefonszámaikról és az
elektronikus postacímükről, valamint a vezetőikről,
11) hogy foganatosítsa a megfelelő aktivitásokat a felügyelőség munkájára a
panaszok benyújtóihoz való fordulással kapcsolatban, akik elégedetlenek
panaszról szóló határozattal,

a

12) hogy megvitassa a felügyelőség belső ellenőrzéséről szóló
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munkajelentést,
13) hogy egyéb, a törvénnyel megállapított teendőket és feladatokat lásson el.
IV.

A bizottságot öt tag alkotja, éspedig az elnök és négy többi tag.
A bizottság elnöke vezeti annak munkáját, összehangolja a tagok munkáját és
összehívja és vezeti a bizottság üléseit.

V.

A bizottságba kinevezzük:
Elnöknek:


Tuza Valériát, az építésügyi osztály vezetőjét

Tagoknak:




VI.

Barta Valéria, kommunális felügyelőt
Kopasz Attila, közlekedési felügyelőt
Lengyel Ilona, a Költségvetés-felügyelőségi Szolgálat főnökét,
Sóti Melinda, okl. jogászt, építésügyi osztály

A felügyelőségek kötelesek tiszteletben tartani az irányvonalakat és
utasításokat a jelen határozat III. fejezetének 2) pontja szerint.
A jelen határozat III. fejezete 2) pontjának 4. bekezdése szerinti teendőket a
bizottság a Községi Közigazgatási Hivatalnak az informatikában és elektronikus
közigazgatásában hatáskörrel rendelkező szervvel együttműködve látja el, amely
ellátja a szakmai teendőket és az információs rendszer karbantartását a felügyelőségi
felügyelet hatékony végzése céljából.

VII.

A szakmai-műszaki és adminisztrációs teendőket a bizottságnak a Zentai
Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztálya látja el.

VIII.

A bizottság keretében munkacsoportok és szakmai csoportok alakulnak egy
bizonyos területre, illetve bizonyos kérdésekre a felügyelőségi
felügyeletet illetően. A munkacsoportok, illetve szakmai csoportok munkáját a
bizottság tagja vezeti, és a munkacsoport, illetve a szakmai csoport munkájában
részt vehetnek a felügyelőségek képviselői is, akiknek nincs tagjuk a bizottság
összetételében, a közvállalatokban és intézményekben, amelyeknek az alapítója Zenta
község, egyesületek, tudományos és oktatási intézmények, valamint más
szervezetek, akiknek a munkája kapcsolatban van Zenta község felügyelőségi
felügyelete rendszerével és teendőivel,

IX.

А bizottság meghatalmazással bír, hogy adatokat, tájékoztatásokat,
iratokat és jelentéseket kérjen, amelyekre szüksége van a teendői és feladatai
ellátásához a hatásköri szervektől és a nyilvános meghatalmazással
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rendelkezőktől.
X.
XI.

A bizottság meghozza a működéséről szóló ügyrendet.
A bizottság összehangolja a felügyelőségi felügyeletet a forráshatáskörből
eredő munkákkal és az átruházott felügyelőségi felügyelet teendőivel Zenta
község hatásköréből, a koordináció biztosításával és Zenta község
felügyelőségei kölcsönös együttműködésével, a felügyelőségi felügyelet
terveinek és a felügyelőségek munkájának és az együttműködés
megállapításában az önálló vagy közös felügyelőségi felügyelet gyakorlásának
eljárásában.
A jelen pont I. fejezete szerint a felügyelőségek közötti együttműködést a törvénnyel
és más jogszabályokkal megállapított együttműködési formákkal összhangban
valósítják meg, amelyek rendezik az államigazgatást és a helyi önkormányzatot, a
felügyelőségi felügyeletről szóló törvénnyel, és külön törvényekkel, és különösen
felöleli a kölcsönös tájékoztatást, az információcserét, a segítségnyújtást és a közös
intézkedéseket és cselekményeket, amelyek jelentősek a felügyelőségi felügyeletben,
valamint Zenta község hatáskörébe tartozó felügyelőségi felügyelet hatékonyságát
szolgáló más módokat.
A hatáskörén belül, a rendelettel összhangban, amely rendezi a Községi Közigazgatási
Hivatalt, az építésügyi osztály összehangolja a felügyelőségi felügyelet minden
teendőit a forráshatáskörből, a felügyelőségi felügyelet átruházott teendőivel Zenta
község hatásköréből.

XII.

A bizottság benyújtja a Zentai Községi Képviselő-testületnek a rendszeres
munkajelentéseit, legalább minden 90 napon belül, valamint a
rendkívüli jelentéseit szükség szerint, és rendszeresen közzéteszi azokat a
honlapon.

XIII.

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Ceglédi Rudolf s. k.
Zenta község polgármestere
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SZABÁLYZAT A SPORTÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL
HATÁROZAT A SPORTÖSZTÖNDÍJAK ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉBŐL TÖRTÉNŐ ODAÍTÉLÉSÉRE IRÁNYULÓ
ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL
HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG FORRÁSHATÁSKÖRÉBEN A TEENDŐK
FELETTI FELÜGYELŐSÉGI FELÜGYELETE KOORDINÁLÁSÁBAN
ILLETÉKES BIZOTTSÁG MEGALAKÍTÁSÁRÓL

KIADÓ:

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

FELELŐS
SZERKESZTŐ:

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára

561
566
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EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:

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

PÉLDÁNYSZÁM

200 db

ÉVI
ELŐFIZETÉS:
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