
ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

LI. ÉVFOLYAM, 21. SZÁM 

2016. AUGUSZTUS 31. 

Z   E   N   T   A 



A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza 
1. bekezdésének 5. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007. ÉS 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 23. és 46. szakasza 1. 
bekezdésének 28. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  2016. augusztus 31- én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi üzletviteléről szóló éves 

jelentés elfogadásáról 

I. 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási 
Közvállalat 2015. évi üzletviteléről szóló éves jelentést.  

II. 

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 30-4/2016-I. 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

I n d o k l á s 

           A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 23. és 46. szakasza 1. 
bekezdésének 28. pontja alapján a Községi Képviselő Testület megtárgyalja és elfogadja a 
közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek éves jelentését, 
amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa. A Zentai Kommunális-
lakásgazdálkodási Közvállalat igazgatóbizottsága a 2016.04.28-án megtartott ülésén 01-927-
05/2016-1 iktatószám alatt előzőleg elfogadta ezt a jelentést. 
           A Községi Tanács a 2016.08.22-én megtartott ülésén megerősítette a javasolt 
szövegben a végzésjavaslatot a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2015. évi 
üzletviteléről szóló jelentés elfogadásáról, és megvitatása és meghozatala céljából a Zentai 
Képviselő-testület elé utalta.  
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza  1. 
bekezdésének 9. pontja,  a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 28. pontja alapján  Zenta Község Képviselő-testülete  a  2016. augusztus 31- én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi   

R E N D E L E T E T 
a Zentai Kommunális- lakásügyi Közvállalat 2015. évi vesztesége  lefedéséről szóló rendelet  

jóváhagyásáról 

I. 

A KKT  jóváhagyja a Zentai Kommunális- lakásügyi Közvállalat 2015. évi vesztesége 
lefedéséről szóló rendeletet, amelyet  a  jelentésében – pénzügyi jelentésében  a  2015. évi 
üzletviteléről,  amelyet  a Zentai Kommunális- lakásügyi Közvállalat felügyelő bizottsága hozott 
meg a  01-927-05/2016-3-as számú,  2016.  augusztus 31-én kelt  határozatával.  

II.   

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 30-5/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 

I n d o k l á s 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja,  valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 28. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete megvitatja  és  elfogadja   azon közvállalatok, intézmények  és  egyéb 
közszolgálatok évi munkajelentését,  amelynek a  község az alapítója vagy többségi  tulajdonosa.  A 
Zentai Kommunális- lakásügyi Közvállalat felügyelő bizottsága a  2016. 04. 28-án tartott ülésén a  01-
927-05/2016-1-es szám alatt elfogadta a pénzügyi jelentést.  A Zentai Kommunális- lakásügyi Közvállalat 
felügyelő bizottsága a  01-927-05/2016-3-as szám alatt meghozta határozatát, hogy a  19.631.318,80 
dináros veszteséget lefedi a  11.784.588,57 dináros teljes összegű nyereséggel,  és lefedetlen marad 
7.846.730,23 dinár.  

A Községi Tanács a 2016.08.22-én tartott ülésén megerősítette a   Zentai Kommunális- lakásügyi 
Közvállalat 2015. évi veszteségének a lefedéséről szóló rendeletjavaslatot az előterjesztett szövegben, és 
utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testület   elé megvitatás és elfogadás céljából.  
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016) 59. szakasza, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 
32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. 
augusztus 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

Z Á R A D É K O T 
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2016. ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJA PÉNZÜGYI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL  

1. 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai Kommunális-Lakásgazdálkodási 
Közvállalat 2016. évi üzletviteli programjа Pénzügyi tervének módosítását és kiegészítését. 

2. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 023-8/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 

I n d o k o l á s 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016) 59. szakasza, a 
helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. És 83/2014. 
szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján azok a vállalatok, intézmények és 
más szervezetek, melyek alapítója vagy többségi tulajdonosa a Község, kötelesek a többéves 
működési és fejlesztési terveiket, illetve az éves üzletviteli tervüket, illetve azok módosításait 
és kiegészítéseit eljuttatni a  Községi Képviselő-testülethez  jóváhagyásra. 

A Községi Tanács a 2016.08.22-én megtartott ülésén megerősítette a Záradékot a 
Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 2016. évi Üzletviteli programja Pénzügyi 
tervének módosítása és kiegészítése jóváhagyásáról, és megvitatása és meghozatala céljából a 
Zentai Képviselő-testület elé utalta. 
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza 
1. bekezdésének 5. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007. ÉS 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 23. és 46. szakasza 1. 
bekezdésének 28. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2016. augusztus  31-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
Az „Elgas” Zenta Közvállalat 2015. évi üzletviteléről szóló éves jelentés elfogadásáról 

I. 

Zenta Község Képviselő-testülete elfogadja az „Elgas” Zenta Közvállalat 2015. évi 
üzletviteléről szóló éves jelentést.  

II. 

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 30-4/2016-I.
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

I n d o k l á s 

           A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 23. és 46. 
szakasza 1. bekezdésének 28. pontja alapján a Községi Képviselő Testület megtárgyalja és 
elfogadja a közszolgálatot végző vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek éves 
jelentését, amelyeknek a község az alapítója vagy többségi tulajdonosa. Az Elgas Zenta 
Közvállalat igazgatóbizottsága a 2016.04.27-én megtartott ülésén 7/2016 iktatószám alatt 
előzőleg elfogadta ezt a jelentést. 
           A Községi Tanács a 2016.08.22-én megtartott ülésén megerősítette a javasolt 
szövegben a végzésjavaslatot az Elgas Zenta Közvállalat 2015. évi üzletviteléről szóló 
jelentés elfogadásáról, és megvitatása és meghozatala céljából a Zentai Képviselő-testület elé 
utalta.  
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza  1. 
bekezdésének 9. pontja,  a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 28. pontja alapján  Zenta Község Képviselő-testülete  a  2016. аugusztus 31-én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi   

R E N D E L E T E T 
a zentai Elgas Közvállalat előző évei  felosztatlan nyereségei  felosztásáról szóló határozat  

jóváhagyásáról 

I. 

A KKT  jóváhagyja a zentai Elgas Közvállalat előző évei felosztatlan  nyereségei  felosztásáról 
szóló határozatot, amelyet  a zentai Elgas Közvállalat  felügyelő bizottsága  hozott  meg a 3-2-
9/2016-os számú, 2016. május 27-én kelt határozatával.  

II.   

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 30-8/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

I n d o k l á s  

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 22. szakasza 
1. bekezdésének 5. pontja, a helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének 28. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete megvitatja  és  elfogadja 
azon közvállalatok, intézmények  és  egyéb közszolgálatok évi munkajelentését,  amelynek a 
község az alapítója vagy többségi  tulajdonosa.  A zentai Elgas Közvállalat felügyelő bizottsága 
a 3-2-9/2016-os  szám alatt meghozta a veszteség lefedésére  az előző évek  felosztatlan 
nyereségének  felosztásáról szóló határozatot 8.031.414,19 dinár összegben a nyereség 
8.031.414,19 dináros teljes összegével, amelyek a  2013. és a 2014. évben keletkeztek.   

A Községi Tanács a 2016.08.22-én tartott ülésén megerősítette a zentai Elgas Közvállalat 
előző évei felosztatlan nyeresége felosztásáról szóló határozat jóváhagyásáról szóló 
rendeletjavaslatot az előterjesztett szövegben, és utalta azt a Zentai Községi Képviselő-testület  
elé megvitatás és elfogadás céljából.  
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A vagyonadományokról és az alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 88/2010 és  99/2011. sz. – más törv.) 35. szakasza,  valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. augusztus 31-én tartott ülésén  meghozta az alábbi   

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

IGAZGATÓBIZOTTSÁGI  TAGJA  FELMENTÉSÉRŐL 

I. 

A képviselő-testület felmenti  Popović Predragot, a zentai Stevan Sremac Helyismereti 
Alapítvány igazgatóbizottsága tagját lemondás benyújtása miatt a jelen határozat 
meghozatalának napjával.  

II. 

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 a törvénnyel és a statútummal 
összhangban kinevezi és  felmenti az általa alapított  közvállalatok,  intézmények,  szervezetek és 
szolgálatok igazgató- és felügyelő bizottságait, és jóváhagyja azok alapszabályait. 

A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalo 
Közlönye, 88/2010 és  99/2011. sz. – más törv.) 35. szakasza szerint a vagyonadományok  és 
alapítványok szervei  az igazgatóbizottság és az igazgató,  de az alapszabállyal előirányozhatják  
a  vagyonadományok és alapítványok más szerveit is.  

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabályának 17. szakasza szerint   az 
igazgatóbizottság elnökét és tagjait  az  alapító nevezi ki és hívja vissza.  

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabályának 21. szakasza szerint az 
igazgató- és felügyelő bizottságban a  tagság a mandátum lejártával,  visszahívással, 
lemondással,  a cselekvőképesség  megvonásával és halállal szűnik meg.  Az igazgató- és 
felügyelő bizottság tagja és az igazgató mindenkor beadhatják lemondásukat az alapító írásos 
tájékoztatása alapján.  

Popović Predrag, az igazgatóbizottság tagja  2016. 04. 15-én benyújtotta lemondását az 
igazgatóbizottsági tagságban.  

Zenta község  Községi Tanácsa,  mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott aktusok 
meghatalmazott  javaslattevője javasolja a zentai Stevan Sremac Helyismereti  Alapítvány 
nevezett tagjának a  felmentését.  
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Zenta Község Képviselő-testülete,  miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  és a Zentai Községi Képviselő-testület  mandátumügyi és mandátum-mentelmi jogi 
bizottságának a véleményét,  meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon 
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-25/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A vagyonadományokról és alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 88/2010. és  99/2011. sz. – más törv.) 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. augusztus 31-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi   

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

I. 

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsági tagjának  
kinevezzük Raško Ramadanski zentai lakost, Branka Radičević 9. 

II.  
A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottsági tagjának  a mandátuma a 
zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány  igazgatóbizottsági tagjai mandátumának leteltéig 
tart, akiket a 020-4/2016-I-es számú, 2016. 02. 17-én kelt határozatával nevezett ki a Zentai 
Községi Képviselő-testület.  

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 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 vagyonadományokról és  alapítványokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 88/2010. és  99/2011. sz. – más törv.) 36. szakaszának 3. bekezdése szerint,  a 
vagyonadományok  és  alapítványok szervei  az igazgatóbizottság  és az igazgató,  és az 
alapszabállyal  a vagyonadományokban és alapítványokban előláthatnak  más szerveket is.  

A zentai Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány alapszabályának a 17. szakasza szerint az 
igazgatóbizottság  elnökét és tagjait az alapító nevezi ki és hívja vissza.  

Zenta község Községi Tanácsa,  mint  a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolja Raško Ramadanski kinevezését a zentai Stevan Sremac 
Helyismereti Alapítvány igazgatóbizottságába. 
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,  meghozta a rendelkező rész szerinti  határozatot.  
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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: 020-26/2016-I   
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló  törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009.,52/2011., 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. augusztus 31-én tartott  ülésén meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI  STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK 

FELMENTÉSÉRŐL 

I. 

A Községi Képviselő-testület a mandátum letelte előtt felmenti a zentai Stevan Sremac Általános 
Iskola iskolaszéke tagját, éspedig:   

- Stajić Viktóriát,  tartózkodási helye Zenta – a foglalkoztatottak képviselőjét,  

II.  

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

I n d o k l á s  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. és 52/2011., 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., 35/2015. és 68/2015. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése szerint az intézmény 
igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzat képviselő-testülete nevezi ki és menti fel.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009. 52/2011., 35/2015. és 68/2015.  sz.)  54. szakaszának 3. bekezdése szerint az intézmény 
igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi önkormányzat képviselőinek három-
három képviselője alkotja.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009.,52/2011., 35/2015. és 68/2015. sz.)  54. szakaszának 10. bekezdése szerint az igazgatási 
szervnek a foglalkoztatottakat képviselő tagjait az oktatási-nevelési,  illetve a tantestületi tanács, 
a kollégiummal rendelkező iskoláéit pedig a tanári-pedagógiai tanácsa együttes ülésén, a 
szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa titkos szavazással javasolja.  

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009., 52/2011., 35/2015. és 68/2015. sz.)  54. szakaszának 15. bekezdése szerint az 
igazgatási szerv  kinevezéséről, illetve a 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., 35/2015. és 68/2015. sz.)  55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja szerint a 
helyi önkormányzat képviselő-testülete a mandátumuk letelte előtt az egyes tagokat, beleértve az 
elnököt  vagy az intézmény igazgatási szervét, személyes kérésre menti fel ha megszűnik az 
igazgatási szervbe való kinevezésének alapja.  

Zenta község  statútuma (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 
10. pontja  szerint a községi képviselő-testület a  törvénnyel összhangban kinevezi és  felmenti az
igazgató- és felügyelő bizottságokat az általa  alapított intézményekben.  

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola 2016. 05. 17-én megküldte Zenta község 
Községi Közigazgatási Hivatala általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának a 
felhatalmazott javaslattevők javaslatát az iskola iskolaszék tagjának, éspedig Stajić Viktóriának, 
a foglalkoztatottak képviselőjének  a felmentését, aki  a felmentést személyes kérésre kérte.   

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott 
aktusok javaslattevője elfogadta a  felhatalmazott javaslattevő javaslatát és  javasolta  a zentai 
Stevan Sremac Általános Iskola 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 
bizottságának a véleményét az iskolaszék tagjának a felmentésére  vonatkozóan, meghozta  a 
rendelkező rész szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E 
határozat ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon 
belül közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-30/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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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. bekezdésének 4. pontja,  és az 55. 
szakasza 3. bekezdésének 4. pontja, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja  alapján  a Zentai Községi Képviselő-testület a 
2016 augusztus 31-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLASZÉKTAGJÁNAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 
A Községi Képviselő-testület a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéke tagjának 
kinevezi:  

- Radulaški  Radet, tartózkodási helye Zenta, a foglalkoztatottak képviselőjét, az 
intézmény tantestületének javaslatára 

II.  
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjának a mandátuma a zentai Stevan 
Sremac Általános Iskola iskolaszéktagjainak a Zentai Községi Képviselő-testület általi 020-
46/2014-I-es számú, 2014. 12. 30-én kelt határozatával kinevezett iskolaszéktagok 
mandátumának lejártáig tart. 

III.  
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

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 tagjait a helyi önkormányzat 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 önkormányzat 
képviselőinek három-három képviselője alkotja.  

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 szervnek a foglalkoztatottakat képviselő tagjait az oktatási-nevelési, illetve a 
tantestületi tanács, a kollégiummal rendelkező iskoláéit pedig a tanári-pedagógiai tanácsa 
együttes ülésén, a szülőket képviselő tagjait pedig a szülők tanácsa javasolja 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 a 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 4. bekezdése szerint az 
igazgatási szerv újonnan kinevezett tagjának a megbízatási  ideje az  igazgatási szerv 
mandátumának a leteltéig 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 az 
igazgatási szerv újonnan  kinevezet egyes tagjának a választási mandátuma az igazgatási szerv 
mandátumának  leteltéig tart. 

Zenta község  statútuma (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 
10. pontja  szerint a községi képviselő-testület a  törvénnyel összhangban kinevezi és  felmenti az
igazgató- és felügyelő bizottságokat az általa  alapított intézményekben.  

A zentai Stevan Sremac Általános Iskola 2016.05.17-én  megküldte Zenta község 
Községi Közigazgatási Hivatala általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztályának a 
felhatalmazott  javaslattevők javaslatát az iskola iskolaszék új tagjának, éspedig Radulaški Rade, 
tartózkodási helye Mohol, a foglalkoztatottak képviselőjének  a kinevezésére, az intézmény 
tantestületének javaslatára. 

A javasolt jelöltet illetően megkértük a Szerb Köztársaság Belügyminisztériuma 
Nagykikindai Területi Rendőrségi Igazgatósága adatait a büntető-nyilvántartásból,  valamint a 
nyilatkozatot,  hogy  nincs törvényes akadálya a  kinevezésnek. A Nagykikindai Rendőrségi 
Igazgatóságtól megérkezett az értesítés, hogy a büntető-nyilvántartás adatai szerint nincsenek 
adatok,  amelyek  akadályai lennének a kinevezésnek. 

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a felhatalmazott javaslattevők javaslatát és 
javasolta  a zentai Stevan Sremac Általános Iskola iskolaszéktagja új tagjának   a kinevezését.  

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 a kinevezésére  vonatkozóan, meghozta  a 
rendelkező rész szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végleges a közigazgatási eljárásban. E határozat 
ellen közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, Nemanja u. 9. A Belgrádi 
Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézbesítésének napjától számított 30 napon belül 
közvetlenül vagy posta útján kell a keresetet beadni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-31/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 20. 
és 32. szakasza,  Zenta község  statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 11. 
szakasza, és 46. szakasza  7. pontja,  Zenta község  nyilvános elismerései  megállapításáról és 
odaítéléséről szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2009., 9/2009., 12/2009. és 
12/2013. sz.) 26. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2016. augusztus 31-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG A 2016. ÉVBEN A  DÍSZPOLGÁRI TITULUS ODAÍTÉLÉSÉRŐL  

I.  
Zenta község  2016. évi  díszpolgári  titulusát  az alábbi személynek ítéli:  

- Dr Bálint Béla, akadémikus.  

II.  
A díszpolgárnak  az emléklapot   Zenta Község Képviselő-testülete  ünnepi ülésén  kell 

kézbesíteni,  amelyet  Zenta község ünnepe kapcsán tartunk.  

III. 
A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 17-1/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 

Indoklás  

A Zenta község díszpolgára címet a Szerb Köztársaság állampolgárának lehet  odaítélni, 
illetve  külföldi  állampolgárnak,  aki  a munkájával,  tudományos,  művészeti, politikai, 
emberbaráti és a tevékenység más formáival hozzájárult Zenta község  fejlesztéséhez és 
tekintélyéhez.  

Dr Bálint Béla, született  1952.  július 26-án Tiszaszentmiklóson,  Zentára költözött 
1956-ban,  ahol befejezte az általános- és középiskolát (a gimnázium  természeti-matematikai 
irányzatát).  Az Újvidéki Orvostudományi Karon szerzett diplomát.  Pillanatnyilag Belgrádban él 
és dolgozik, mint a Katonai Orvostudományi Akadémia Transzfuziológiai és Hemobiológiai 
Intézetének vezetője.  2002-ben  rendkívüli,  majd 2008-ban   rendes tagja a Szerb Orvosi 
Társaság Orvostudományi Akadémiának.  

2015-ben megválasztották a  Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia (SANU) 
tagjává.  

A Zenta község díszpolgára cím odaítéléséről  Zenta Község Képviselő-testülete  dönt, 
Zenta község polgármesterének  a javaslatára.  
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 A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. sz.) 
2. szakasza  3.  bekezdésének 3. pontja, 4. szakaszának 3. bekezdése és  5. szakaszának 1.
bekezdése,  a  helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. sz.) 32. szakasza  1. bekezdésének 6. pontja,  valamint Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1.  bekezdésének  7. pontja alapján  Zenta 
Község Képviselő-testülete  a  2016. augusztus 31-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 
A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RENDELET  MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

1. szakasz

A KKT a jelen  rendelettel eszközli  a  kommunális tevékenységről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013., 8/2013., 13/2013., 15/2014., 3/2015. és 15/2006. sz.) – 
a továbbiakban: rendelet,  módosítását és kiegészítését 

2. szakasz

A rendelet  30. szakaszának  1. bekezdésében   a „kéményseprői  szolgáltatások” 
után hozzáfűzzük az következő szavakat „hőenergia  termelés.” 

3. szakasz

A rendelet  többi rendelkezése  változatlan marad.  

4. szakasz

A jelen rendelet a  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított  
 nyolcadik napon lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-78/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.  

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 

INDOKLÁS  

Tekintettel, hogy az energetikai alany,  a  zentai TE-TO Cukorgyár Rt. tájékoztatta  Zenta 
községet,  hogy a jövőben  nem  kívánja  folytatni  a  hőenergia termelés kommunális 
tevékenységet,  amely tevékenységet a 2015/16. fűtési idényre   a Zentai Községi Képviselő-
testület  a 352-77/2015-I-es számú, 2015. 08. 27-én kelt végzésével  ruházott rá,  szükség 
mutatkozik, hogy ezt a tevékenységet  más energetikai alanyra  bízzuk.  Mivel más  energetikai 
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alanyok nem tudtak garanciát adni arra,  hogy  a  2016/17-es fűtési  idény kezdetéig  sikerül 
nekik biztosítani minden feltételt a  hőenergia termelés kommunális tevékenység végzésére, 
Zenta község rá lett kényszerülve, hogy  ezt  a tevékenységet  az ELGAS Közvállalatra bízza, 
amelyre  az  utóbbi  néhány évben már át lett ruházva  a  hőenergia disztribúciója  és  a 
hőenergiával való ellátás,  és amely az újonnan átruházott  tevékenységet   tudná folytatni a 
kazán és a szakmai személyzet  bérlésével a hőenergia termelés végzésére az alanytól,  amely  ez 
idáig sikeresen végezte ezt a tevékenységet. 
Ezzel egyrészt megteremtődnek a feltételek  ezen kommunális tevékenység  végzésére az 
előttünk álló fűtési idényre, másrészt,  ez nem zárja ki  a  hőenergia termelés kommunális 
tevékenység átruházását  más  alanyra, amennyiben  a  másik alanynak  mégis sikerülne időben  
biztosítani minden szükséges feltételt a  felsorolt kommunális tevékenység végzésére. Tudniillik, 
a  kommunális tevékenység  átruházásához, mindenképpen szükséges a  Zentai Községi 
Képviselő-testület rendelete,  és amennyiben  erre kerülne sor,  a Községi Képviselő-testületnek  
alkalma lenne,  hogy  ezzel  összhangban  eszközölje a  kommunális tevékenységről szóló 
rendelet  módosítását és kiegészítését.  

A kommunális tevékenységről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011)  2. szakasza 
3. bekezdésének 6. pontja szerint a  kommunális tevékenységhez tartozik  a temetők igazgatása
és  a temetkezési szolgáltatások,  az említett törvény 4.  szakaszának 3. bekezdése szerint a helyi 
önkormányzati  egységek  rendezik,  összhangban a törvénnyel,  a  kommunális tevékenységek 
ellátásának feltételeit,  a  kommunális szolgáltatások  használóinak jogait és  kötelezettségeit és 
gyakorolják a   kommunális tevékenységek  ellátása feletti felügyeletet,  míg ugyanezen  törvény 
5. szakaszának 1. bekezdése szerint,  a kommunális tevékenységet  elláthatja közvállalat,
gazdasági társaság,  vállalkozó  vagy más alany.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza  
1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakasza 1.  bekezdésének  7. pontja  szerint,  a Községi Képviselő-testület, 
összhangban a törvénnyel, jogszabályokat és más  általános aktusokat hoz meg.  

Zenta Község Képviselő-testülete, miután  megvitatta Zenta község Községi Tanácsának  a 
javaslatát és  Zenta Községi Képviselő-testülete   városrendezési,  lakásügyi-kommunális és 
ökológiai bizottságának és Zenta Községi Képviselő-testülete   statútumügyi és  normatív 
aktusok bizottságának a  véleményét,  meghozta  a  rendelkező rész szerinti rendeletet.  
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A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. 
az AB határozata és 54/2011. sz.) 56. szakasza,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete   a 
2016.  augusztus 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
a képviselő mandátumának megerősítéséről  

I. 
 A KKT megerősíti a Zenta Községi Képviselő-testület képviselőjének a mandátumát:  

1. MOLNÁR CSIKÓS JÓZSEF, okl. közgazdász, született 1953.  03. 15-én, zentai Rákóczi u.
2/a. sz. alatti lakos a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских Мађара – 
Иштван Пастор választási listáról.  

II. 
A mandátum megerősítésének napjával  a  képviselő  megszerzi a képviselőket illető  jogokat és 

kötelezettségeket.  

III. 
Az új képviselő mandátuma a képviselő mandátuma leteltéig tart, akinek  megszűnt a 

mandátuma.  

IV.  
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s 

A Zentai Községi Képviselő-testület képviselője,  Urbán Zsuzsanna, akinek a mandátumát az 
alakuló  ülésen  állapították  meg 2016. június 10-én,  megszűnt a  helyhatalmi választásokról szóló 
törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján.  
 A fentiekről tájékoztatva lett  Zenta község választási bizottsága, és az eljárást követően a 
helyhatalmi választásokról szóló törvény  rendelkezéseivel összhangban, megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek a  jelentését  a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез војвођанских 
Мађара – Иштван Пастор választási listáról az új mandátum odaítéléséről szóló jelentését a választási 
listán szereplő következő jelöltet illetően,  ugyanazon  választási listáról,  akinek  nem  volt  odaítélve 
képviselői mandátum, éspedig: Molnár Csikós József, okl. közgazdász,  zentai, Rákóczi u. 2/a. sz. alatti 
lakosnak.  

A helyhatalmi választásokról szóló törvény 56. szakasza  1. és 6. bekezdésével és a Zentai 
Községi Képviselő-testület ügyrendje  rendelkezéseivel  összhangban, a képviselő-testületnek  benyújtott 
írásos jelentés alapján a mandátumhitelesítő bizottság által,  meghoztuk a rendelkező rész szerinti 
határozatot.  
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen  fellebbezés nyújtható be  a Belgrádi 
Közigazgatási Bíróságnak a határozat  meghozatala napjától számított 48 órán belül.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-55/2016-I 
Kelt: 2016. augusztus 31.  
Z e n t a  

Balo Tatjana s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 

127.
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A helyhatalmi választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. sz. az AB 
határozata és 54/2011. sz.) 56. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a 2016. július  25-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
a képviselő mandátumának megerősítéséről  

I. 
 A KKT megerősíti a Zenta Községi Képviselő-testület képviselőjének a mandátumát:  

1. SZŰGYI IMRE, mezőgazdász, Kevi, Kossuth Lajos  u. 14. sz. alatti  lakos,  született
1973.11.08-án az  Александар Вучић – Србија побеђује - Vučić Aleksandar  - Szerbia győz 
választási listáról.  

II. 
A mandátum megerősítésének napjával  a  képviselő  megszerzi a képviselőket illető  jogokat és 

kötelezettségeket.  

III. 
Az új képviselő mandátuma a képviselő mandátuma leteltéig tart, akinek  megszűnt a 

mandátuma.  

IV.  
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s 

 Terzić Petar, képviselő,  az Александар Вучић – Србија побеђује  Vučić Aleksandar  - Szerbia 
győz választási listáról,  akinek  a mandátumát a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló  ülésen 
állapították  meg 2016. 06. 10-én, 2016.07.25-én meg  lett választva Zenta község  polgármestere 
tanácsadójának,  így a képviselői  mandátum megszűnése megállapításáról szóló határozattal Zenta 
Község Képviselő-testületében,  kelt 2016. 07. 25-én megállapítást nyert, hogy a képviselőnek 
megszűnt a mandátuma a határozat meghozatalának napjával,  Zenta község  polgármestere 
tanácsadójának a tisztségére való megválasztásával.  

Zenta község választási bizottsága, a helyhatalmi választásokról szóló törvény  43.  szakasza  és 
48. szakaszának 1. bekezdésével  megállapított  meghatalmazása alapján,  a mandátumot  odaítélte
ugyanazon  választási listáról,  amelyről a  jelöltnek a mandátum nem  lett odaítélve SZŰGYI IMRE, 
mezőgazdásznak,  Kevi, Kossuth  Lajos  u. 14. sz. alatti lakosnak. 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény 56. szakaszának 1. és 6. bekezdése és a  Zentai 
Községi Képviselő-testület ügyrendjének rendelkezéseivel összhangban, a Községi Képviselő-testületnek 
benyújtott mandátumhitelesítő bizottság írásos  jelentése alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti 
határozatot.  
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen  fellebbezés nyújtható be  a Belgrádi 
Közigazgatási Bíróságnak a határozat  meghozatala napjától számított 48 órán belül.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-54/2016-I 
Kelt: 2016. július 25-én 
Z e n t a  

Balo Tatjana s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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