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A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 
32/2013. szám – SZK Ab határozat, 55/2014., 96/2015. szám – másik törvény, és 9/2016. szám – SZK Ab 
határozat) 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. július 6-án tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

a Zenta község területén a közúti közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására szolgáló eszközök 
használatának 2016. évi programjáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről 

1. szakasz
A Községi Tanács jelen rendelettel módosítja és kiegészíti a Zenta község területén a közúti 
közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására szolgáló eszközök használatának 2016. évi 
programjáról szóló határozatot (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2016. szám). 

2. szakasz
A Zenta község területén a közúti közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására szolgáló eszközök 
használatának 2016. évi programjáról szóló határozat II. pontja módosul, és a következőképpen hangzik: 
„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 – SZK Ab határozat, 55/2014., 
96/2015. szám – másik törvény, és 9/2016. szám – SZK Ab határozat) 17. szakasza 2. bekezdésének 2. 
pontja szerinti közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságok 30%-ából származó bevételekből 
tervezünk eszközöket, 2.495.884,60 dinár teljes összegben, az alábbiak szerint: 

 közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek         2.000.000,00 dinár 
 a 2015. évből származó fennmaradt eszközök  495.884,60 dinár” 

3. szakasz
A Zenta község területén a közúti közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására szolgáló eszközök 
használatának 2016. évi programjáról szóló határozat III. pontjának 3. és 4. bekezdése módosul, és a 
következőképpen hangzik: 
„KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEKÉRT KIRÓTT PÉNZBÍRSÁGOKBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK                  2.495.884,60 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 647.942,30 dinár 

 közlekedési gyakorlópályák és kabinetek felszerelése 200.000,00 dinár 
 a közlekedésbiztonság területét érintő megelőző-promóciós tevékenységek 100.000,00 dinár 
 a Mit Tudsz a Közlekedésről elnevezésű iskolai, községi, regionális

és állami verseny megszervezése és lefolytatása 300.000,00 dinár 
 a közlekedési infrastruktúra javítása a község területén      1.247.942,30 dinár” 
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4. szakasz 

A Zenta község területén a közúti közlekedésbiztonság előmozdításának finanszírozására szolgáló eszközök 
használatának 2016. évi programjáról szóló határozat egyéb rendelkezései nem változnak. 
 

5. szakasz 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: 344-29/2016-III 

Ceglédi Rudolf s.k., 
a Községi Tanács elnöke 
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HATÁROZAT A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÚTI 
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA 
SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁNAK 2016. ÉVI 
PROGRAMJÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: 

 

Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

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

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

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




