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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. augusztus 01-jén tartott 
ülésén meghozta  az  alábbi 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről 

1. szakasz
A sportösztöndíjak odaítéléséről  szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja  

11/2012. sz.  a továbbiakban: szabályzat)  5. szakasza 1. bekezdésének 5. pontjához 
hozzáadjuk  az alábbi  szavakat „(csak az általános- és középiskolás tanulók – 
sportolók)”. 

Az 5. szakasz 1. bekezdése 6. pontját teljes egészébe töröljük.  

2. szakasz
A szabályzat 12. szakasza 1. bekezdésének 4. fordulata kiegészül az alábbi 

szavakkal: „(az általános- és középiskolás tanulók – sportolók számára)”. 
A 12. szakasz 1. bekezdésének 5. fordulatát teljes egészében töröljük. 

3. szakasz
A szabályzat 15. szakasza az alábbiak szerint módosul és a következőképpen 

 hangzik:  
„A bizottság minden  beérkezett javaslata alapján  elvégzi  a sportolók  

pontozását. A pontozást  az alábbi  elsőbbségek alapján kell eszközölni: 

- 1-3.  helyezés  az Olimpiai Játékokon  180 pont 
- 1-3.  helyezés a Világbajnokságon  160 pont  
- 1-3. helyezés az Európai Bajnokságon, Európai Játékokon    140 pont 
  és az Univerziádén 
- 1-3. helyezés a Mediterán Játékokon  120 pont 
- 1-3. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon  100 pont 
- 1-3. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon   80 pont 
- 1-3. helyezés a  Mediterán Bajnokságon,  az olimpiai remények   60 pont  
  versenyén 
-  1-3. helyezés az akkreditált  ágazati szövetség nemzetközi versenyén    50 pont 
-  1-3. helyezés a Balkán Bajnokságon                                                        30 pont 

- Második prioritás – elért 4-9. helyezés 

- 4-9. helyezés az Olimpiai Játékokon   90 pont  
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- 4-9. helyezés a Világbajnokságon        80 pont  
- 4-9. helyezés az Európai Bajnokságon, Európai Játékokon     70 pont  
  és az Univerziádén 
- 4-9. helyezés a Mediterán Játékokon         60 pont  
- 4-9. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon        50 pont   
- 4-9. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon      40 pont 
- 4-9. helyezés a Mediterán Bajnokságon,  az olimpiai remények     30 pont  
  versenyén,  
-  4-9. helyezés az akkreditált  ágazati szövetség nemzetközi versenyén    20 pont 
- 4-9. helyezés a Balkán Bajnokságon                                                         10 pont 
 
Harmadik prioritás: fellépés a  nemzeti válogatottban 
 
- Olimpiai Játékok         45 pont 
- Világbajnokságon         40 pont  
- Európai Bajnokságon, Európai és az Univerziádén               35  pont 
- Mediterán Játékokon       30 pont 
- Ifjúsági Olimpiai Játékokon        20 pont 
- Mediterán Bajnokságon,  az olimpiai remények versenyén     15 pont  
 - Az akkreditált  ágazati szövetség nemzetközi versenyén      10 pont 
-  Balkán Bajnokságon         5 pont                                          
             
 
Kiegészítő kidolgozás: a fiatal junior kategóriára csökken 20%-kal (U23), a  junior  
kategória 30%-kal, a kadétek 40%-kal,  a nem olimpiai sportok 50%-kal a 
megszerzett  összes pontot illetően.  
 Pontozásra a sportoló legjobb eredményei kerülnek.  
 A pontozás módja: a pontozás alapja a harmadik prioritás, illetve   a harmadik 
prioritású versenyeken  való részvétel, - majd  hozzá kell adni  a második vagy első  
prioritás pontjait.  
 A pontok teljes összege a rangsorolt jelentkezések szerint állapítja meg egy pont   
értékét,  a  rendelkezésre álló költségvetési  eszközökhöz viszonyítva.”  
 

4. szakasz 
 A 20. szakasz után következik egy új, 21. szakasz, amely a következőképpen 
hangzik:  
 

„21. szakasz 
 Mindenre, amelyet a jelen szabályzat nem irányoz elő,  az amatőr élsportolók  
ösztöndíjazásának a  sport továbbképzésre és  a különleges  érdemű élsportolóknak a 
pénztámogatás odaítélésének a  közelebbi  feltételeiről és  ismérveiről  szóló 
szabályzatot (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012. sz.) kell alkalmazni.” 
 

5. szakasz 
 Az eddigi  21. és 22. szakaszok 22. és 23. szakaszokká válnak. 
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6. szakasz 
 A szabályzat többi rendelkezése változatlan marad.  
 

7. szakasz 
 A jelen szabályzat a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról 
és kiegészítéséről a meghozatalának napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány                Győri István s. k. 
Zenta község Községi Tanácsa       alpolgármester 
Szám: 66-15/2016-III         
Dátum: 2016. augusztus 01. 
Z e n t a  
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Zenta  községben  a  2012-2016. évig terjedő  sportfejlesztési stratégiája  
aktivitásainak lefolytatását koordináló bizottság a  2016.  július 28-án tartott ülésén a  
2016. évi  sportösztöndíjak   odaítélésében a  nyilvános pályázat lefolytatásában illetékes 
bizottság javaslatára, amelynek száma 2-1/2016, kelt  2016.07.27-én,  meghozta a végzést 
a javaslatnak  Zenta község Községi Tanácsa elé való utalásról, hogy semmisítse meg  a 
Zenta község 2016. évi  költségvetéséből  a sportösztöndíjak odaítélésére a pályázatot,  
amely  megjelent Zenta Község Hivatalos Lapja 12/2016-os számában  2016.07.06-án,  a 
sportösztöndíjak odaítélésére a  ranglista  és  a  pontozás  prioritásai további  kidolgozása 
céljából.  

A fent felsoroltak alapján a Községi Tanács meghozta az alábbi  

VÉGZÉST 

A Községi Tanács  megsemmisíti Zenta község 2016. évi költségvetéséből 
a  sportösztöndíjak odaítélésére a pályázatot, amely megjelent Zenta 
Község Hivatalos Lapjában,  száma 12/2016, kelt  2016.07.06-án. 

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  Győri István s. k. 
Zenta község Községi Tanácsa   alpolgármester 
Szám: 29-136/2016-III  
Dátum: 2016. augusztus 01. 
Z e n t a  
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. 
bekezdése,   a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 12/2016. sz.) 7. szakasza és a sportösztöndíjak odaítéléséről szóló szabályzat 
módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
16/2016. sz.) alapján Zenta  község Községi Tanácsa a  2016. augusztus 01-jén tartott 
ülésén meghozta  az  alábbi 

R E N D E L E T E T 
Zenta község 2016. évi  költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére vonatkozó 

eljárás megindításáról 

1. Megismételjük  Zenta község  2016. évi  költségvetéséből  a sportösztöndíjak
odaítélésének eljárását az alábbiak szerint:

 Kiírjuk Zenta község 2016. évi  költségvetéséből  a  sportösztöndíjak
odaítélésére a nyilvános pályázatot  890.000,00 dinár  teljes  összegben
Zenta község  2016. évi  költségvetési  eszközei  terhére,  amelyek a
810. funkción,  454. pozíción, 472. közgazdasági  osztályozáson
vannak előirányozva,  összhangban a  sportösztöndíjak odaítéléséről
szóló szabályzat rendelkezéseinek feltételeivel.

 A nyilvános pályázat 2016.08.02-án jelenik meg a  Zentai Községi
Közigazgatási  Hivatal  hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos
Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján.
A nyilvános pályázatra a jelentkezési határidő  2016.  augusztus 15.
14,00 óra.

2. A jelen rendelet megvalósításáról  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi  osztálya és a
költségvetési  és  pénzügyi osztálya gondoskodik.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány Győri István s. k. 
Zenta község Községi Tanácsa  
Szám: 401-41/2016-III     alpolgármester 
Kelt:   2016. augusztus 01-jén 
Z e n t a  
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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 és a sportösztöndíjak 
odaítéléséről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzat 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2016. sz.) alapján Zenta község Községi Tanácsa 
2016. augusztus 01-jén 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:

- az eredmény megvalósítása pillanatában 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  
alkotókészség etikai értékeit,  

- nem lehet 15 évesnél fiatalabb és 30 évesnél idősebb, a naptári évben, 
amelyben az eredményt elérte, 

- legalább jeles tanulmányi eredménye és kitűnő (példás) magaviseleti 
osztályzata legyen. 

4. A tehetséges - perspektív sportolóstátus jelöltjét a sportszervezetek javasolják
az elmúlt évben megvalósított eredmények 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 1-3. helyezés

- 1-3.  helyezés  az Olimpiai Játékokon  180 pont 
- 1-3.  helyezés a Világbajnokságon   160 pont  
- 1-3. helyezés az Európai Bajnokságon, Európai Játékokon                   140 pont 
   és az Univerziádén 
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- 1-3. helyezés a Mediterán Játékokon      120 pont 
- 1-3. helyezés a Mediterán Játékokon                  120 pont 
- 1-3. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon      100 pont 
- 1-3. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon      80 pont 
- 1-3. helyezés a  Mediterán Bajnokságon,  az olimpiai remények     60 pont  
  versenyén 
-  1-3. helyezés az akkreditált  ágazati szövetség nemzetközi versenyén    50 pont 
-  1-3. helyezés a Balkán Bajnokságon                                                        30 pont 
                                   
 
- Második prioritás – elért 4-9. helyezés  
 
- 4-9. helyezés az Olimpiai Játékokon        90 pont  
- 4-9. helyezés a Világbajnokságon        80 pont  
- 4-9. helyezés az Európai Bajnokságon, Európai Játékokon     70 pont  
  és az Univerziádén 
- 4-9. helyezés a Mediterán Játékokon         60 pont  
- 4-9. helyezés az Ifjúsági Olimpiai Játékokon        50 pont   
- 4-9. helyezés az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon      40 pont 
- 4-9. helyezés a Mediterán Bajnokságon, az olimpiai remények     30 pont  
  versenyén,  
-  4-9. helyezés az akkreditált  ágazati szövetség nemzetközi versenyén    20 pont 
- 4-9. helyezés a Balkán Bajnokságon                                                         10 pont 
 
Harmadik prioritás: fellépés a  nemzeti válogatottban 
 
- Olimpiai Játékok         45 pont 
- Világbajnokságon         40 pont  
- Európai Bajnokságon, Európai és az Univerziádén               35  pont 
- Mediterán Játékokon       30 pont 
- Ifjúsági Olimpiai Játékokon        20 pont 
- Mediterán Bajnokságon,  az olimpiai remények versenyén     15 pont  
 - Az akkreditált  ágazati szövetség nemzetközi versenyén      10 pont 
-  Balkán Bajnokságon         5 pont                                     
             
 
Kiegészítő kidolgozás: a fiatal junior kategóriára csökken 20%-kal (U23), a  
junior  kategória 30%-kal, a kadétek 40%-kal,  a nem olimpiai sportok 50%-kal a 
megszerzett  összes pontot illetően.  
 Pontozásra a sportoló legjobb eredményei kerülnek.  

A pontozás módja: a pontozás alapja a harmadik prioritás, illetve   a harmadik 
prioritású versenyeken  való részvétel, - majd  hozzá kell adni  a második vagy 
első  prioritás pontjait.  
 A pontok teljes összege a rangsorolt jelentkezések szerint állapítja meg egy 
pont   értékét,  a  rendelkezésre álló költségvetési  eszközökhöz viszonyítva. 
 
 
7. A pályázati dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:  

- jelentkezési űrlap,  
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- igazolás, miszerint tagja a sportszervezetnek, amely tagja Zenta 
Község Sportszövetségének,  

- születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,   
- igazolást a tanulmányi eredményről és a magaviseletről az általános- és 

középiskolai tanulókat illetően, 
- 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 

 
8. A nyilvános pályázat 2016. augusztus 01-jén 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. augusztus 15. 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     Győri István s. k.  
Vajdaság Autonóm Tartomány                           alpolgármester     
Zenta Község 
Zenta község Községi Tanácsa  
Szám: 401-41/2016-III  
Kelt: 2016. augusztus 01-jén 
Z e n t a 

773



 
JJEELLEENNTTKKEEZZÉÉSS    

ZZEENNTTAA  KKÖÖZZSSÉÉGG  22001166..  ÉÉVVII  KKÖÖLLTTSSÉÉGGVVEETTÉÉSSÉÉBBŐŐLL  AA  TTEESSTTNNEEVVEELLÉÉSS  ÉÉSS    SSPPOORRTT  
FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSSÁÁRRAA  AAZZ  AALLÁÁBBBBII  TTEERRÜÜLLEETTEEKKRREE      

11..  aa  ssppoorrttsszzeerrvveezzeetteekk  kkööllttssééggeeiinneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa    
22..  aa  ssppoorrttlléétteessííttmméénnyyeekk  kkööllttssééggeeiinneekk  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa,,    
33..  aa  ssppoorrttöösszzttöönnddííjjaakk  ffiinnaannsszzíírroozzáássaa    
            ((kkaarriikkáázzzzaa  bbee  aa  mmeeggffeelleellőő  ssoorrsszzáámmoott))    

 

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   

Üzletviteli bank  

Név és cím   

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  
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 

Telefon: 024/655-444 
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 
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