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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakaszának 
3. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 
10. pontja, valamint a zentai ELGAS Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 2/2013., 13/2013., 18/2014., 15/2016. és 24/2016. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. október 7-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT ALAPSZABÁLYÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 

A Községi Képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai ELGAS Közvállalat alapszabályát, 
melyet a zentai ELGAS Közvállalat Felügyelő Bizottsága a 2016. október 5-én tartott ülésén 
hozott meg. 

II. 

Jelen végzés a meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 023-10/2016-I 
Kelt: 2016. október 7 
Z e n t a 

Balo Tatjana, s. k. 
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 
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Elgas Közvállalat Zenta 
Szám: 708/2016 
Kelt: 2016. október 5-én 
Z e n t a 
 
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 7 pontja és a zentai ELGAS Közvállalat megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 2/2013., 13/2013., 18/2014., 15/2016. és 23/2016. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontja alapján a zentai ELGS KV Felügyelő Bizottsága a 2016. október 5-én tartott 
ülésén meghozta a 
 

ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 
ALAPSZABÁLYÁT 

  
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.1. A zentai Elgas Közvállalat megalapítása 
 

1. szakasz 
 
A zentai Elgas Közvállalat a zentai Elgas Közvállalat meglapításáról szóló rendelettel (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 2/2013., 13/2013., 18/2014., 15/2016. és 23/2016. szám) került megalapításra, 
éspedig Zenta község területén kommunális tevékenységek, mint közérdekű tevékenységek 
megvalósítása, és a természetes és jogi személyek életszükségleteinek megvalósítása szempontjából 
jelentős kommunális szolgáltatások nyújtása céljából, gáznemű tüzelőanyagok gázvezetéken történő 
elosztása, a földgázhálózat karbantartása, egyéb energetikai hálózatok és berendezések 
karbantartása, vízvezeték-hálózatok és vízszerelvények kiépítése és karbantartása, csatornahálózatok 
és csatornaszerelvények kiépítése és karbantartása, hővezeték-hálózatok és hővezető-berendezések 
kiépítése és karbantartása, elektromos hálózatok és elektromos berendezések kiépítése és 
karbantartása, a közvilágítás kiépítése és karbantartása, jelfogó-automatika készítése, fényjelzők 
készítése és karbantartása, útjelzők készítése és karbantartása, kéményseprői szolgáltatások ellátása, 
építészeti szakmunkák és egyéb olyan kommunális tevékenységek elvégzése területén, amelyek 
esetében Zenta község köteles megteremteni a feltételeket a megfelelő minőség, terjedelem, 
hozzáférhetőség és folyamatosság biztosítására, valamint az azok ellátása feletti felügyeletet. 
 

2. szakasz 
 
Jelen alapszabály rendezi: 
1. az alapító nevét és székhelyét, 
2. a közvállalat cégnevét és székhelyét, 
3. a közvállalat főtevékenységét és egyéb tevékenységeit, 
4. az alapító jogait, kötelezettségeit és felelősségét a közvállalattal szemben, és a közvállalatét az 

alapítóval szemben, 
5. a nyereség megállapításának és felosztásának, illetve a veszteség lefedésének és a kockázat 

viselésnek feltételeit és módját, 
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6. a közvállalat adósságvállalásának feltételeit és módját, 
7. a közvállalat képviseletét, 
8. a törzstőke összegét, valamint a nem pénzbeli betét leírását, nemét és értékét, 
9. adatot az alapító részesedéséről a törzstőkében, százalékban kifejezve, 
10. a közvállalat szerveit, 
11. a nem elidegeníthető vagyont, 
12. a köztulajdonban levő tárgyakkal való rendelkezést (elidegenítés és szerzés), amelyek a 

törvénnyel összhangban át lettek ruházva a közvállalat tulajdonába, 
13. a környezetvédelmet, 
14. egyéb, az azon tevékenység zavarmentes ellátása szempontjából jelentős kérdéseket, amelyek 

miatt a közvállalat megalapult. 
 

3. szakasz 
A közvállalat közérdekű tevékenységet lát el. A jelen alapszabállyal külön nem szabályozott 
valamennyi kérdésre a gazdasági társaságokról szóló törvény korlátolt felelősségű társaságokra 
vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. 
A közvállalat határozatlan időre került megalapításra és gazdálkodik. 
 

4. szakasz 
A közvállalat alapítója Zenta község helyi önkormányzata, törzsszáma: 80384090, székhelye Zenta, 
Fő tér 1. szám, akinek nevében az alapítói jogokat Zenta Község Képviselő-testülete érvényesíti. 
Az alapító biztosítja a közérdekű tevékenység folyamatos ellátását. 
 

5. szakasz 
A közvállalat jogi személy, és jogában áll szerződéseket kötni, és jogi és üzleti képessége keretein 
belül egyéb üzleti és jogi cselekményeket foganatosítani. 
A közvállalat 08025886 törzsszám alatt bejegyzésre került a Gazdasági Alanyok Jegyzékében. 
 

6. szakasz 
A harmadik személyekkel szembeni jogforgalomban a közvállalat saját nevében és számlájára lép 
fel.  
A harmadik személyekkel szembeni kötelezettségekért, amelyek a közvállalat gazdálkodása során 
keletkeztek, a közvállalat a teljes vagyonával felel. 
 
1.2. A közvállalat üzletvitelének célja 
 

7. szakasz 
 
A közvállalat az alábbiak céljából gazdálkodik: 
1) a közérdekű tevékenységek tartós ellátásának és a termékek és szolgáltatások használói 

szükségletei rendszeres kielégítésének biztosítása, 
2) a közérdekű tevékenységek fejlesztése és előmozdítása,  
3) a rendszer műszaki-technológiai és gazdasági egységességének biztosítása és fejlesztésének 

összehangolása, 
4) nyereség szerzése,  
5) törvénnyel megállapított egyéb érdek megvalósítása.  
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1.3. Cégnév és székhely 

 
8. szakasz 

 
A közvállalat cégneve szerb nyelven:   
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА. 
A közvállalat cégneve magyar nyelven: 
ELGAS KÖZVÁLLALAT ZENTA. 
A közvállalat rövidített cégneve szerb nyelven: ЈП ЕЛГАС СЕНТА. 
A közvállalat rövidített cégneve magyar nyelven: ELGAS KV ZENTA. 
 

9. szakasz 
 

A vállalat székhelye Zentán, a Mikszáth Kálmán utca 37. szám alatt található. 
 

10. szakasz 
 

A közvállalat cégnevének és székhelyének változtatásáról az alapító jóváhagyásával a Felügyelő 
Bizottság dönt. 
 
1.4. A közvállalat képviselete 

 
11. szakasz 

 
A közvállalatot az igazgató képviseli. 
Az igazgató meghatalmazással bír, hogy a közvállalat nevében, annak tevékenységi körében, éspedig 
meghatalmazásai határain belül szerződéseket kössön és egyéb jogi cselekményeket foganatosítson, 
továbbá képviselje a közvállalatot a bíróságok és egyéb szervek előtt. 
Az igazgató meghatalmazásának kereteiben más személynek szerződéskötésre vagy más jogi 
cselekmény foganatosítására írásos meghatalmazást adhat. 
A közvállalat alapszabálya más kérdéseket is szabályoz a közvállalat képviseletével és nevében való 
eljárással kapcsolatban. 
 
1.5. A közvállalat pecsétje és jelképe 

 
12. szakasz 

 
A közvállalatnak 30mm (harminc milliméter) átmérőjű kerek pecsétje van. 
A közvállalat pecsétje a következőket tartalmazza: közvetlenül a perem alatt szerb nyelven, cirill 
betűs írásmóddal írva a közvállalat cégneve szerepel, középen az ELGAS KV logója, alatta 
ugyanazon szöveg magyar nyelven, valamint az egyes, a kettes vagy a hármas szám, arab számmal 
írva, közvetlenül a perem felett pedig a közvállalat cégneve magyar nyelven írva. 
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A közvállalat bélyegzője téglalap alakú, 55mm x 23mm méretű, és a következő szöveget tartalmazza: 
a vállalat rövidített cégnevét szerb nyelven az első sorban és magyar nyelven a második sorban, a 
harmadik sorban a „ број________ „ szerb nyelven cirill betűs írásmóddal írva, a negyedik sorban 
pedig „szám_______ „ magyar nyelven, az ötödik sorban „датум ________ Сента“ szerb nyelven 
cirill betűs írásmóddal írva, a hatodik sorban pedig magyar nyelven „dátum _______ Zenta”. 
A pecsét- és bélyegzőhasználatot, -őrzést és -kezelést a vállalatigazgató külön határozattal 
szabályozza. 
A Felügyelő Bizottság dönt a közvállalat pecsétjeinek számáról, valamint a pecsétek használatának 
és őrzésének módjáról. 
 

13. szakasz 
 
A közvállalat jelképe téglalap alakú és 50x30mm méretű. A jelet három 18, 16 és 13mm átmérőjű 
koncentrikus kör alkotja. A 13mm átmérőjű kör kék színű, benne pedig sárga színű láng látható. A 
két nagyobb kör közötti tér kék színű. A jelképben a megtört nyíl kék színű a vonal vastagsága pedig 
1mm. A nyíl hossza 50mm, magassága pedig 8mm. A nyíl első szárán az EL, a második szár felett 
pedig a GAS felirat szerepel – a betűk magassága 5mm. A jel felett a JP ELGAS SENTA, a jel alatt 
pedig az ELGAS KV ZENTA felirat szerepel, 3,5mm magasságú betűkkel. 
 
1.6. Tevékenység 

 
14. szakasz 

 
A közvállalat tevékenysége:   
FŐTEVÉKENYSÉG 
35,22 gáznemű tüzelőanyagok gázvezetéken történő elosztása, földgázellátás. 
EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
- a földgázhálózat karbantartása Zenta település területén, 
- földgázzal való kereskedelem Zenta település területén, 
- hőenergia előállítása, 
- hőenergia-elosztás hővezeték-hálózattal és légkondicionálás, 
- hőenergiával való ellátás, 
- egyéb tevékenységek (energetikai rendszerek és berendezések, valamint építészeti-kisipari 

munkálatok): 
 
4221 utcai gázvezetékek készítése és azok rákapcsolása a központi rendszerre, 
4322 belső gázszerelvények és berendezések készítése,  
4399 építészeti lakatostermékek készítése és összeszerelése,  
4322 vízvezeték-hálózatok készítése és összeszerelése,  
4322vízszerelvények készítése és karbantartása,  
4322 csatornahálózatok készítése és karbantartása,  
4322 csatornahálózat-szerelvények készítése és összeszerelése,  
4322 hővezeték-hálózatok készítése és karbantartása,  
4322 hővezető-berendezések készítése és karbantartása,  
4321 elektromos hálózatok kiépítése és karbantartása,  
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4321 elektromos szerelvények készítése és karbantartása,  
4321 a közvilágítás kiépítése és karbantartása,  
4321 jelfogó-automatika készítése,  
4321 fényjelzők készítése és karbantartása,  
4211 útjelzők készítése és karbantartása,  
9521 elektromos berendezések javítása,  
3312 elektromos szerszámok javítása,  
9522 háztartási gépek javítása. 
 

15. szakasz 
 
A közvállalat minden egyéb tevékenységet is elláthat, amely törvénnyel nem tiltott, függetlenül attól, 
hogy azok meg lettek-e határozva az alapítói okiratban, illetve az alapszabályban. 
 
 

16. szakasz 
A tevékenységébe tartozó egyes teendőket a közvállalat átruházhatja más vállalatra vagy 
vállalkozóra, azzal a feltétellel, hogy ezek a teendők nem a műszaki-technológiai rendszer 
egységességének megvalósítását szolgálják, és az alapító erre megadta jóváhagyását. 
 
1.7. A közérdekű tevékenységek ellátásának feltételei 

 
17. szakasz 

 
A közvállalat megkezdheti közérdekű tevékenységének ellátását, amikor a hatásköri állami szerv 
megállapítja, hogy adottak a feltételek e tevékenység ellátásához az alábbiak szempontjából: 
1) műszaki felszereltség, 
2) káderbeli képesség, 
3) egészségügyi és munkahelyi biztonság, 
4) a környezet védelme és előmozdítása, 
5) egyéb, a törvénnyel előirányozott feltételek. 
 

18. szakasz 
A közvállalat kommunális területhez tartozó tevékenységét oly módon láthat el, amellyel biztosítja:  
1. az ellátás tartósságát, illetve folyamatosságát, 
2. a kommunális termékek és szolgáltatások terjedelmét és nemét, amelyekkel eléri a használók 

szükségletei kielégítésének szükséges szintjét, 
3. a kommunális termékek és szolgáltatások megfelelő minőségét, ami alatt különösen a 

következők értendők: egészségügyi és higiéniai kifogástalanság az előirányozott szabványok és 
normák szerint, pontosság a szállítási határidők tekintetében, a használók biztonsága a 
szolgáltatás elérésében, megbízhatóság a szolgáltatás nyújtása és a környezetvédelem 
tekintetében, 

4. a kommunális termékek és szolgáltatások minőségének és választékának a fejlesztését és 
előmozdítását, valamint a munkaszervezés előmozdítását, a hatékonyságot és a termelés és 
szolgáltatás-nyújtás egyéb feltételeit, 

5. vis major esetén elsőbbségi sorrendet a kommunális termékekkel való ellátás és a kommunális 
szolgáltatások nyújtása területén, a községi jogszabályokkal összhangban, 
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6. a kommunális létesítmények, berendezések és szerelvények védelmi intézkedéseit és biztosítását, 
7. a kommunális létesítmények állandó működőképességét, az építési és más berendezések és 

felszerelés karbantartását, amelyek a kommunális tevékenység ellátását szolgálják. 
 

19. szakasz 
 

A közvállalat a szolgáltatásait szabály szerint nem vonhatja meg a használóktól.  
A jelen szakasz 1. bekezdésének rendelkezésétől eltérően a közvállalat ideiglenesen megvonhatja a 
használóktól a szolgáltatás nyújtását: 
- ha a vállalat szolgáltatásait nem rendeltetésszerűen használják, 
- ha a szolgáltatást az engedélyezett terjedelmen vagy más előirányozott feltételen felül 

használják, 
- ha a vállalat szolgáltatásait illetéktelenül, a hatásköri szerv engedélye nélkül használják, 
- ha a vállalat szolgáltatásainak használója két egymást követő hónapban nem fizeti a 

szolgáltatások használatát, 
- ha  a  kommunális termékek, illetve  szolgáltatások átvételét  olyan létesítményeken, 

berendezéseken és vezetékeken eszközlik, amelyek nem tesznek eleget a  műszaki 
kifogástalanság, közegészségügyi védelem, környezetvédelem  és  más előirányozott feltételek 
tekintetében, és 

- más esetekben. 
A szolgáltatás megvonása okának megszűnését követően a közvállalat köteles a használó 
kérelmének benyújtását követő három napon belül folytatni a szolgáltatás nyújtását. 
 

20. szakasz 
A vállalat tevékenységének ellátása során biztosítani kell a tevékenységek ellátására szolgáló 
létesítmények és felszerelés állandó kifogástalanságát.  
A vállalat tevékenységének ellátását szolgáló létesítmény vagy felszerelés károsodása, sérülése vagy 
meghibásodása esetén, amelyek karbantartás és igazgatás céljából rá lettek bízva, a vállalat köteles a 
létesítményt és a felszerelést haladéktalanul kifogástalan állapotba hozni. 
 
2. A KÖZVÁLLALAT VAGYONA 
 
2.1. A közvállalat vagyona 

 
21. szakasz 

A közvállalat saját vagyonnal rendelkezik, amelyet irányít, és amely felett rendelkezik, a törvénnyel, 
az alapítói okirattal és a szerződéssel összhangban. 
A közvállalat vagyonát ingóságok és ingatlanok feletti tulajdonjog, pénzeszközök, értékpapírok és 
más vagyoni jog képezi, amelyek a törvénnyel összhangban át lettek ruházva a közvállalat 
tulajdonába, beleértve a köztulajdonban levő tárgyak használati jogát is. 
A közvállalat a törvénnyel, az alapítói okirattal és a szerződéssel összhangban a köztulajdonban és a 
tulajdon más formáiban levő eszközöket is használhatja. 
A közvállalat az érvényes jogszabályokkal összhangban nyilvántartást vezet az általa használt 
eszközök állapotáról és mozgásáról. 
 

22. szakasz 
 

A közvállalat törzstőkéje 1997. 12. 31-ével 7.189.000,00  
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RSD-t (hétmillió-száznyolcvankilencezer és 00/100 dinárt) tesz ki, mely összeg a törzstőkének a 
gazdasági társaságok jogállását szabályozó törvénnyel előirányozott módon elvégzett felbecslésével 
került megállapításra. 
 
2.2. Vagyon szerzése és elidegenítése 

 
23. szakasz 

 
A közvállalat nem idegeníthet el létesítményeket és más ingatlanokat, berendezéseket és felszerelést, 
amelyek a közérdekű tevékenység ellátását szolgálják, kivéve az elhasználódás miatti cseréjük, 
modernizálásuk és műszaki-technológiai előmozdításuk esetén.  
 

24. szakasz 
 

Közvetlenül a közérdekű tevékenység ellátását szolgáló nagyobb értékű vagyon szerzése és 
elidegenítése csak az  alapító jóváhagyásával eszközölhető. 
Nagyobb értékű vagyon beszerzésén és elidegenítésén, a jelen szakasz 1. bekezdése értelmében 
átruházás vagy több, kapcsolatban levő átruházás értendő, amelyek tárgya vagyon beszerzése vagy 
elidegenítése, amelynek piaci értéke a rendelet meghozatalának pillanatában legalább 5.000.000,00 
dinár.  
 

25. szakasz 
 

A közvállalat az alapító előzetes jóváhagyásával tőketársaságot alapíthat közérdekű tevékenységek 
ellátására, továbbá tőketársaságot nem közérdekű tevékenységet képező tevékenység ellátására. 

 
26. szakasz 

 
A közvállalat az alapító előzetes jóváhagyásával tőkét fektethet be már megalapított 
tőketársaságokba. 
 
3. A KÖZVÁLLALAT SZERVEI 

 
27. szakasz 

 
A közvállalat szervei:  
1) a Felügyelő Bizottság és 
2) az igazgató. 
 
3.1. Felügyelő Bizottság 

 
28. szakasz 

 
A közvállalat Felügyelő Bizottságának három tagja van, akik közül az egyik az elnök.  
A közvállalat Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait a Községi Képviselő-testület nevezi ki, a 
törvénnyel megállapított feltételek mellett, módon és eljárásban.  
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29. szakasz 

 
A Községi Képviselő-testület a Felügyelő Bizottság tagjait négyéves megbízatási időre nevezi ki, 
azzal, hogy az egyik tagot a foglalkoztatottak sorából nevezi ki.  
A Felügyelő Bizottság, az igazgató és az ügyvezető igazgató nem javasolhatják a foglalkoztatottak 
képviselőjét a Felügyelő Bizottságba. 
 

30. szakasz 
 
A foglalkoztatottak képviselője a Felügyelő Bizottságban eleget kell, hogy tegyen a jelen 
alapszabály 31. szakasza szerinti feltételeknek, és a közvállalat reprezentatív szakszervezete által 
kerül javasolásra. 
 

31. szakasz 
 
A Felügyelő Bizottság elnökévé és tagjává olyan személy nevezhető ki, aki eleget tesz az alábbi 
feltételeknek:  
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) felsőfokú végzettséget szerzett legalább négyéves alapozó tanulmányokon, illetve legalább 240 
EPR pont terjedelmű akadémiai alapozó tanulmányokon, akadémiai mestertanulmányokon, mester 
szaktanulmányokon, szakosítási akadémiai tanulmányokon vagy szakosítási szaktanulmányokon; 
3) legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik a jelen szakasz 2) pontja szerinti, felsőfokú 
végzettséget igénylő beosztásban; 
4) legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalat tevékenységéhez kapcsolódó 
beosztásban; 
5) ismeri a vállalatirányítás és a pénzügy területét; 
6) nem lett elítélve legkevesebb hat hónapig terjedő börtönbüntetésre; 
7) nem kerültek ellene kirovásra biztonsági intézkedések a bűncselekményeket szabályozó 
törvénnyel összhangban, éspedig: 

(1) kötelező pszichiátriai kezelés és benntartózkodás egészségügyi intézményben; 
(2) kötelező pszichiátriai kezelés szabadon; 
(3) drogfüggők kötelező kezelése; 
(4) alkoholisták kötelező kezelése; 
(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség ellátásának tilalma. 
 

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a vállalatirányítás területén kötelesek szakmailag 
továbbfejlődni. 
 

32. szakasz 
A Felügyelő Bizottság igazgatójának és tagjainak megbízatása azon időszak elteltével szűnik meg, 
amelyre kinevezték, illetve lemondással vagy felmentéssel.  
A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a kinevezési időszak letelte előtt felmentik, ha: 
 
1) a közvállalat a törvénnyel előirányozott határidőkben nem küldi meg az éves, illetve hároméves 

üzletviteli programot; 
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2) a Felügyelő Bizottság elmulasztja foganatosítani a szükséges intézkedéseket a hatásköri szerv 
előtt, ha fennáll az alapos gyanú, hogy a közvállalat felelős személye rosszhiszemű magatartással 
vagy más módon a közvállalat kárára cselekszik; 

3) bebizonyosodik, hogy rosszhiszemű magatartással vagy más módon a közvállalat kárára 
cselekszik; 

4) a megbízatási ideje alatt feltételes vagy letöltendő börtönbüntetésre ítélik. 
 

33. szakasz 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai, akiknek megszűnt a megbízatásuk, kötelesek ellátni a 
kötelezettségeiket az új Felügyelő Bizottság kinevezéséig, illetve a Felügyelő Bizottság új elnökének 
vagy tagjának a kinevezéséig, de legfeljebb hat hónapig. 
 

34. szakasz 
 
A Felügyelő Bizottság:  
1) meghozza a hosszú távú és középtávú üzletviteli stratégiai és fejlesztési tervet és felelős annak 

végrehajtásáért; 
2) meghozza a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti hosszú távú és középtávú üzletviteli stratégiai és 

fejlesztési tervvel összehangolt éves, illetve hároméves üzletviteli programot; 
3) elfogadja az éves, illetve hároméves üzletviteli program megvalósításának fokáról szóló 

jelentést; 
4) elfogadja a tervezett és megvalósított tevékenységek összehangoltságának szintjéről szóló 

háromhavi jelentést; 
5) elfogadja a pénzügyi jelentéseket; 
6) felügyeli az igazgató munkáját; 
7) meghozza az alapszabályt; 
8) dönt a státusbeli változásokról, más jogi alanyok megalapításáról, valamint a tőkebefektetésről; 
9) határozatot hoz a nyereség felosztásáról, illetve a veszteség lefedéséről; 
10) a vállalat igazgatójával munkaszerződéseket köt, a munkaviszonyokat szabályozó törvénnyel 

összhangban; 
11) egyéb teendőket lát el a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban. 
 
A Felügyelő Bizottság a hatáskörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos döntéshozatal jogát nem 
ruházhatja át az igazgatóra vagy a közvállalat más személyére.  
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1), 2), 7), és 9) pontja szerinti határozatokat a Felügyelő Bizottság a 
Zentai Községi Képviselő-testület jóváhagyásával hozza meg. 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 8) pontja szerinti határozatot a Felügyelő Bizottság a Zentai 
Községi Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával hozza meg. 
 

35. szakasz 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai a Felügyelő Bizottságban végzett munkájukért megfelelő 
térítésre jogosultak, a Szerb Köztársaság Kormányának kritériumaival és mércéivel összhangban.  
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3.2. Igazgató 
 

36. szakasz 
 

A közvállalat igazgatóját lefolytatott nyilvános pályázat alapján a Községi Képviselő-testület nevezi 
ki, négyéves időszakra.  
 

37. szakasz 
 
A közvállalat jelen alapszabály 36. szakasza szerinti igazgatójává azon személy nevezhető ki, aki 
eleget tesz az alábbi feltételeknek: 
1) nagykorú és cselekvőképes; 
2) felsőfokú végzettséget szerzett legalább négyéves alapozó tanulmányokon, illetve legalább 240 
EPR pont terjedelmű akadémiai alapozó tanulmányokon, akadémiai mestertanulmányokon, mester 
szaktanulmányokon, szakosítási akadémiai tanulmányokon vagy szakosítási szaktanulmányokon; 
3) legalább öt év munkatapasztalattal rendelkezik a jelen szakasz 2) pontja szerinti, felsőfokú 
végzettséget igénylő beosztásban; 
4) legalább három év munkatapasztalattal rendelkezik a közvállalat tevékenységéhez kapcsolódó 
beosztásban; 
5) ismeri a vállalatirányítás területét; 
6) munkatapasztalattal rendelkezik a munkaszervezés és az üzletvitel területén; 
7) nem tagja politikai párt szervének, illetve elrendelték tisztségének szünetelését a politikai párt 
szervében, 
8) nem lett elítélve legkevesebb hat hónapig terjedő börtönbüntetésre; 
9) nem kerültek ellene kirovásra biztonsági intézkedések a bűncselekményeket szabályozó 
törvénnyel összhangban, éspedig: 

(1) kötelező pszichiátriai kezelés és benntartózkodás egészségügyi intézményben; 
(2) kötelező pszichiátriai kezelés szabadon; 
(3) drogfüggők kötelező kezelése; 
(4) alkoholisták kötelező kezelése; 
(5) hivatás, tevékenység és kötelezettség ellátásának tilalma. 

 
Az alapszabállyal más feltételek is elrendelhetők, melyeknek a személynek eleget kell tennie, hogy 
kinevezhessék a közvállalat igazgatójává. 
A közvállalat igazgatója köztisztséget ellátó köztisztviselő. 
Az igazgatónak nem lehet helyettese. 
 

38. szakasz 
 
A közvállalat igazgatója határozott időre munkaviszonyt létesíthet.  
A munkaviszonyt munkaszerződés alapján létesíti.  
A határozott időre létesített munkaviszony az igazgató megválasztása szerinti határidő leteltéig, 
illetve a felmentéséig tarthat. 
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39. szakasz 
A közvállalat igazgatója: 
 
1) képviseli a közvállalatot és eljár annak nevében,  
2) szervezi és irányítja a munkafolyamatot,  
3) vezeti a közvállalat üzletvitelét,  
4) felel a közvállalat működésének törvényességéért,  
5) javasolja a hosszú távú és középtávú üzletviteli stratégiai és fejlesztési tervet és felelős annak 
végrehajtásáért; 
6) javasolja az éves, illetve hároméves üzletviteli programot, és felelős annak végrehajtásáért; 
7) javasolja a pénzügyi jelentéseket; 
8) végrehajtja a Felügyelő Bizottság határozatait; 
9) kiválasztja az ügyvezető igazgatókat; 
10) kiválasztja a közvállalat képviselőit azon tőketársaság közgyűlésében, amelynek a közvállalat a 
kizárólagos tulajdonosa; 
11) munkaszerződéseket köt az ügyvezető igazgatókkal, a munkaviszonyokat szabályozó törvénnyel 
összhangban; 
12) meghozza a besorolásról szóló ügyiratot; 
13) egyéb, a törvénnyel, valamint a közvállalat alapító ügyiratával és alapszabályával meghatározott 
tevékenységeket lát el. 
 
A tőketársaság közgyűlésében a közvállalat képviselőjének kiválasztására a Zentai Községi 
Képviselő-testület adja meg jóváhagyását. 
 

40. szakasz 
Az igazgató keresetre jogosult, továbbá stimulációra is jogosult lehet. 
A stimuláció mértéke a Kormány jelen szakasz 1. bekezdése szerinti stimuláció megállapítása 
feltételeit és kritériumait, illetve mértékét meghatározó törvénynél alacsonyabb rangú ügyiratával 
összhangban kerül megállapításra. 
Az igazgató stimulációjának kifizetéséről szóló ügyiratot a Felügyelő Bizottság hozza meg, a Zentai 
Községi Képviselő-testület jóváhagyásával. 
 
3.2.1. Az igazgató kinevezésének eljárása 
 

41. szakasz 
A közvállalat igazgatója lefolytatott nyilvános pályázat alapján kerül kinevezésre.  
 

42. szakasz 
A nyilvános pályázatot az igazgató kiválasztására irányuló pályázat lefolytatása területén illetékes 
bizottság (a továbbiakban: bizottság) folytatja le. 
A bizottságot a Községi Képviselő-testület alapítja meg.  
 

43. szakasz 
A bizottságnak elnöke és négy tagja van, akik közül az elnököt és három tagot a Községi Képviselő-
testület nevez ki hároméves időszakra, míg egy tagot a Községi Képviselő-testület minden egyes 
igazgatói kinevezésre nevez ki. 
 
 

1146



A bizottságnak öt tagja van, akik közül az egyik az elnök. 
A bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek népképviselők, az autonóm tartomány közgyűlésének 
képviselői, a helyi önkormányzati egység közgyűlésének képviselői, valamint nem lehetnek az 
államigazgatási szervekbe, az autonóm tartomány szerveibe és a helyi önkormányzati egység 
szerveibe tisztségbe helyezett személyek.  

44. szakasz 
A nyilvános pályázat lefolytatása a közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános 
pályázat lefolytatásáról szóló rendelet meghozatalával kezdődik, amelyet a Községi Képviselő-
testület hoz meg.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti rendelet meghozatalának javaslatát Zenta Község Községi 
Tanácsa nyújtja be, a rendelet meghozatalára irányuló javaslatot továbbá Zenta Község Községi 
Tanácsa által a közvállalat Felügyelő Bizottsága is benyújthatja. 
 

45. szakasz 
A nyilvános pályázat hirdetését Zenta Község Községi Tanácsa készíti elő, melynek javaslatára 
meghozatalra kerül a közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendeletet. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázat hirdetését és a rendeletjavaslatot Zenta 
Község Községi Tanácsa megküldi Zenta Község Képviselő-testületének. 
A Községi Képviselő-testület, miután meghozta a nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló rendeletet, 
a nyilvános pályázatról szóló hirdetést megküldi a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, Zenta 
Község Hivatalos Lapjában és legalább egy, a Szerb Köztársaság egész területén elérhető napilapban 
való közzététel céljából, a közvállalat igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázat 
lefolytatásáról szóló rendelet meghozatalának napjától számított nyolc napnál nem hosszabb 
határidőn belül. 
A nyilvános pályázatról szóló hirdetés Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében való 
közzétételének határideje nem lehet hosszabb a közvállalat igazgatójának kiválasztására irányuló 
nyilvános pályázat lefolytatásáról szóló határozat meghozatalának napjától számított nyolc napnál. 
A nyilvános pályázatról szóló hirdetést Zenta község hivatalos honlapján is közzé kell tenni, azzal, 
hogy fel kell tüntetni, hogy a nyilvános pályázatról szóló hirdetmény a Szerb Köztárság Hivatalos 
Közlönyében mikor került közzétételre.  
A nyilvános pályázat hirdetése tartalmazza a közvállalat adatait, a munkahelyet, a közvállalat 
igazgatója kinevezésének feltételeivel, a munkavégzés helyét, a szakmai felkészültséget, a tudást és 
a készségeket, amelyeket értékelnek a megválasztási eljárásban, és azok ellenőrzésének módját, a 
határidőt, amelyen belül be kell nyújtani a jelentkezéseket, a személy adatait, aki kötelezve van a 
nyilvános pályázattal kapcsolatos tájékoztatásra, a címet, amelyre  a jelentkezéseket meg kell 
küldeni, valamint  a  jelentkezéshez csatolandó bizonyítékokról szóló adatokat. 
A nyilvános pályázatra való jelentkezések benyújtásának határideje a  nyilvános pályázat Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében való közzétételétől számított 30 nap. 
A határidőn túl beérkezett vagy érthetetlen jelentkezéseket, valamint a jelentkezéseket, amelyek 
mellé nincsenek csatolva a szükséges bizonyítékok, a bizottság végzéssel elveti, amely ellen külön 
fellebbezés nem engedélyezett. 

46. szakasz 
A jelentkezések benyújtási határidejének lejárta után a bizottság megvizsgálja a beérkezett 
jelentkezéseket és a benyújtott bizonyítékokat, majd összeállítja a jelöltek listáját, akik között a 
választási eljárás lefolytatásra kerül. 
A bizottsági tagok kötelesek írásos nyilatkozatot tenni a pályázat lefolytatásával kapcsolatos 
hozzájuk kapcsolódó érdek vagy a hozzájuk kapcsolódó személy érdekének fennállásáról. 
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A választási eljárásban a szakmai képesítés, az ismeretek és készségek értékelésével a jelöltek 
eredménye a Kormány által a közvállalat igazgatójának kinevezésére előirányozott ismérvekkel 
összhangban kerül meghatározásra. 
A jelölteknek, akik között a választási eljárás lefolytatásra kerül, legalább nyolc nappal a választási 
eljárás megkezdése előtt a választási eljárás megkezdésének idejéről írásos értesítés kerül 
megküldésre. 
Ha a választási eljárás több részben kerül lefolytatásra, a jelöltek valamennyi rész megkezdésekor 
értesítésre kerülnek a választási eljárás soron következő része megkezdésének idejéről. 
Azon jelölt, aki nem tesz eleget a választási eljárás valamely részében való részvételre irányuló 
meghívásnak, a választási eljárás soron következő részében való részvételre nem kerül meghívásra. 

 
47. szakasz 

A bizottság ranglistát állít össze legfeljebb három jelölttel, akik a legjobb eredménnyel eleget tettek 
a közvállalat igazgatójának kiválasztására előirányozott feltételeknek. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti ranglistát és a lefolytatott választási eljárásról szóló 
jegyzőkönyvet a bizottság megküldi Zenta Község Községi Tanácsának. 
Zenta Község Községi Tanácsa elkészíti a ranglistán szerepelő első jelölt kinevezéséről szóló 
ügyiratjavaslatot, és elfogadása érdekében megküldi azt a Községi Képviselő-testületnek. 
Az igazgató kinevezéséről szóló ügyirat végleges. 
 

48. szakasz 
A kinevezésről szóló határozatot meg kell küldeni a kinevezett személynek és közzé kell tenni a 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében és Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti, indokolással ellátott határozatot kötelezően közzé kell tenni 
Zenta Község Képviselő-testületének honlapján.  
Az indokolással ellátott, kinevezésről szóló határozat egy-egy példányát meg kell küldeni a 
kinevezett személynek, és minden jelöltnek, aki részt vett a nyilvános pályázat eljárásában.  
A megválasztási eljárásban részt vevő jelölt kérelmére a bizottság a kérelem kézhezvételének 
napjától számított két napos határidőn belül köteles a jelöltnek a bizottság felügyelete mellett a 
nyilvános pályázat dokumentációjába való betekintést lehetővé tenni. 
Az igazgató kinevezéséről szóló ügyirat megküldésére az általános közigazgatási eljárásról szóló 
törvény rendelkezései alkalmazandók. 

 
49. szakasz 

A kinevezett jelölt köteles a kinevezésről szóló határozatnak a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében való közzétételét követő nyolc napos határidőn belül tisztségbe lépni. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti határidőt a Községi Képviselő-testület igazolt okokból még 
nyolc nappal meghosszabbíthatja. 
A közvállalat igazgatója határozott időtartamra létesít munkaviszonyt.  
Ha a kinevezett jelölt a jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti határidőben nem áll munkába, a 
vállalat igazgatójává a ranglistán szerepelő következő jelölt kerül kinevezésre. 
Ha a jelen szakasz 1. és 2. bekezdése szerinti határidőben a ranglistán szerepelő egy jelölt sem áll 
munkába, új nyilvános pályázat kerül lefolytatásra, a jelen rendelettel előirányozott módon és 
eljárásban. 
A jelen szakasz 5. bekezdése szerinti nyilvános pályázat a jelen szakasz 1. és 2. szakasza szerinti 
határidők lejártától számított 30 napos határidőn belül kerül kiírásra. 
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50. szakasz 
Ha a bizottság megállapítja, hogy a választási eljárásban részt vevő egyetlen jelölt sem tesz eleget a 
kinevezés feltételeinek, új nyilvános pályázat kerül lefolytatásra, a jelen alapszabállyal előirányozott 
módon és eljárásban. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázat attól a naptól számított 30 napos határidőn 
belül kerül lefolytatásra, amikor a bizottság megállapította, hogy egyetlen jelölt sem tesz eleget a 
kinevezés feltételeinek. 
 
3.2.2. A megbízatás megszűnése 

51. szakasz 
Az igazgató megbízatása a kinevezése szerinti időszak elteltével, lemondással és felmentéssel szűnik 
meg. 
Az igazgató kinevezésére irányuló eljárás az igazgató kinevezése szerinti időszak lejárta előtt hat 
hónappal, illetve a lemondás vagy felmentés napjától számított 30 napos határidőn belül kerül 
megindításra. 
 

52. szakasz 
A lemondást írásban a Községi Képviselő-testülethez kell benyújtani.  
 

53. szakasz 
A közvállalat igazgatójának felmentésére irányuló javaslat Zenta Község Községi Tanácsa által 
kerül benyújtásra. 
A közvállalat igazgatójának felmentésére irányuló javaslatot Zenta Község Községi Tanácsán 
keresztül a közvállalat Felügyelő Bizottsága is benyújthatja. 
A felmentési javaslatnak indokoltnak kell lennie, a javasolt felmentés okainak precíz felsorolásával, 
melyet meg kell küldeni az igazgatónak, aki 20 napos határidőn belül jogosult nyilatkozni az 
okokról, melyek miatt a felmentést javasolták. 
Miután az igazgatónak lehetőséget biztosított a felmentés okai meglétéről való nyilatkozattételre, és 
megállapította a szükséges tényeket, Zenta Község Községi Tanácsa a Zentai Községi Képviselő-
testületnek javasolja a megfelelő határozat meghozatalát. 
A felmentésről szóló határozat ellen fellebbezés nem engedélyezett, azonban közigazgatási per 
vezethető. 
 

54. szakasz 
A Községi Képviselő-testület felmenti az igazgatót a kinevezési időszak letelte előtt: 
1) ha a megbízatási ideje alatt nem tesz eleget a jelen alapszabály 37. szakasza szerinti, a 

közvállalat igazgatójának előirányozott feltételeinek, 
2) ha megállapítást nyer, hogy szakavatatlansága, a kötelezettségek rosszhiszemű ellátása, valamint 

a jó gazdálkodó figyelmességével ellentétes módon való eljárása és a közvállalatban a 
határozatok meghozatalában, végrehajtásában és a teendők megszervezésében történt komoly 
mulasztása miatt jelentős eltérésre került sor a közvállalat üzletvitele alapvető céljának, illetve a 
közvállalat üzletviteli tervének megvalósításában, 

3) ha a megbízatási ideje alatt jogerősen elítélik feltételes vagy feltétel nélküli börtönbüntetésre, 
4) ha a vállalat a törvénnyel előirányozott határidőkben nem küldi meg az éves, illetve hároméves 

üzletviteli programot, 
5) ha megállapítást nyer, hogy az igazgatói kötelezettségek megsértésével, rosszhiszemű 

magatartással vagy más módon a közvállalat kárára cselekszik, 
6) ha a felhatalmazott könyvvizsgáló jelentése az éves pénzügyi jelentésről negatív, 
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7) a törvénnyel előirányozott más esetekben.  
 

55. szakasz 
A közvállalat igazgatója a kinevezése szerinti időszak lejárta előtt felmenthető, ha: 
1) a közvállalat nem küldi meg a háromhavi jelentést a törvénnyel előirányozott határidőn belül; 
2) a közvállalat nem hajtja végre az éves, illetve hároméves üzletviteli program szerinti 

tevékenységeket; 
3) a közvállalat az üzletviteli programmal bizonyos rendeltetésre meghatározott mértéknél nagyobb 

összegben használja fel az eszközöket az éves, illetve hároméves üzletviteli program módosítása 
vagy kiegészítése jóváhagyásának beszerzését megelőzően; 

4) a közvállalat nem hajtja végre az elfogadott éves, illetve hároméves üzletviteli programot, a 
fizetésekre vagy a foglalkoztatásra vonatkozó részt illetően; 

5) a közvállalat az előirányozott űrlapok hitelesítése nélkül keresetek kifizetését eszközli; 
6) nem alkalmazza a könyvvizsgáló bizottság javaslatait vagy nem alkalmazza a számviteli 

standardokat a pénzügyi jelentések elkészítése alkalmával; 
7) a közvállalat nem a meghatalmazott könyvvizsgáló jelentésében szerepelő javaslatok szerint jár 

el; 
8) nem hajtja végre a Felügyelő Bizottság határozatait; 
9) a törvénnyel előirányozott egyéb esetekben. 
 
3.2.3. Felfüggesztés 
 

56. szakasz 
Amennyiben megbízatási ideje alatt az igazgató ellen vádirat lép hatályba, a közvállalat 
igazgatójának kinevezése területén illetékes szerv határozatot hoz a felfüggesztéséről. 
A felfüggesztés addig tart, amíg az eljárás jogerősen le nem zárul.  
Az igazgató felfüggesztésével kapcsolatos minden kérdésben a munka területét rendező törvénnyel 
előirányozott, a munkából való eltávolítás rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
3.2.4. Megbízott igazgató 
 

57. szakasz 
Megbízott igazgató kinevezhető a közvállalat igazgatójának kinevezéséig, lefolytatott nyilvános 
pályázat alapján. 
A megbízott igazgatói tisztség ellátásának periódusa nem lehet hosszabb egy évnél. 
Ugyanazon személy nem nevezhető ki kétszer megbízott igazgatóvá. 
A megbízott igazgató eleget kell, hogy tegyen a közvállalat igazgatójának kinevezésére vonatkozó, a 
jelen alapszabály 37. szakasza szerinti feltételeknek. 
A megbízott igazgató a közvállalat igazgatójáéval megegyező jogokkal, kötelezettségekkel és 
meghatalmazásokkal rendelkezik. 
 
3.2.5. Érdekellentét 
 

58. szakasz 
A kinevezett személyek nem lehetnek érdekellentétben az érdekellentét megakadályozását 
szabályozó törvény értelmében. 
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4. A PÉNZÜGYI JELENTÉSEK KÖNYVVIZSGÁLATA 
 

59. szakasz 
A közvállalatnak rendelkeznie kell a pénzügyi jelentések meghatalmazott könyvvizsgáló által 
elvégzett könyvvizsgálatával.  
A közvállalat a pénzügyi jelentését a meghatalmazott könyvvizsgáló jelentésével tájékoztatás 
céljából megküldi a Községi Képviselő-testületnek. 
 
5. ÁLTALÁNOS ÜGYIRATOK 
 

60. szakasz 
A közvállalat általános ügyiratai az alapszabály és a törvénnyel megállapított más általános 
ügyiratok, melyek nem lehetnek ellentétben a törvény rendelkezéseivel.  
 
6. BEJEGYZÉS A NYILVÁNTARTÁSBA 
 

61. szakasz 
A közvállalatot be kell jegyezni a nyilvántartásba, a gazdasági társaságok jogi helyzetét és 
nyilvántartási eljárását szabályozó törvénnyel összhangban. 
 
7. ALAPÍTÓI JOGOK 
 

62. szakasz 
A közvállalat az alapító előzetes jóváhagyásával tőketársaságot alapíthat közérdekű tevékenységek 
ellátására, továbbá tőketársaságot nem közérdekű tevékenységet képező tevékenység ellátására. 
 
8. TŐKEBEFEKTETÉS 
 

63. szakasz 
A közvállalat az alapító előzetes jóváhagyásával tőkét fektethet be már megalapított 
tőketársaságokba. 
 
9. A NYERESÉG FELOSZTÁSA ÉS A VESZTESÉG LEFEDÉSÉNEK MÓDJA 
 

64. szakasz 
A közvállalat a megvalósított nyereség bizonyos részét köteles befizetni Zenta község 
költségvetésébe, az előző évi zárszámadás alapján. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyereség mértéke és befizetésének határideje a következő évi 
költségvetésről szóló határozattal kerül meghatározásra. 
A nyereség felosztásáról szóló határozatot, az alapító jóváhagyásával, a közvállalat Felügyelő 
Bizottsága hozza meg.  
A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti határozattal a nyereség szerinti eszközök egy részét az 
alapítóhoz kell irányítani és a közbevételek befizetésére előirányozott számlára kell befizetni. 
 
 
 
 
 

1151



Amennyiben az éves elszámolás alapján az intézmény veszteséget mutat ki, a Felügyelő Bizottság a 
hatályos előírásokkal összhangban határozatot hoz a veszteség lefedéséről, és jóváhagyása 
érdekében megküldi az alapítónak. 
 
10. A KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK KIALAKÍTÁSA 
 

65. szakasz 
A közvállalat a kommunális szolgáltatások közvetlenül a használók által fizetett díjáról, illetve 
díjszabásáról a Községi Képviselő-testület jóváhagyása mellett dönt.  
 

66. szakasz 
A kommunális díjak megállapításának elemei az alábbiak: 
1) az üzletviteli könyvekben és pénzügyi jelentésekben kimutatott üzletviteli kiadások,  
2) a kommunális infrastruktúra létesítményei kiépítésének és újjáépítésének és a felszerelés 

beszerzésének kiadásai, a kommunális tevékenység ellátója programjaiban és terveiben 
elfogadottak szerint, amelyekre a helyi önkormányzati egység jóváhagyását adta, 

3) a kommunális tevékenység ellátójának nyeresége. 
 
A kommunális infrastruktúra létesítményei kiépítésének és újjáépítésének finanszírozására szánt 
eszközöket külön kell kimutatni, és csak ezekre a célokra használhatók fel.  
A helyi önkormányzati egység köteles figyelemmel kísérni a kommunális szolgáltatások díjának 
mozgását, de különösen a kommunális szolgáltatások díjának a törvényben megállapított elvekkel 
való összehangoltságát.  
 
11. AZ ALAPÍTÓVAL SZEMBENI VISZONY 
 
11.1. Üzletviteli program 
 

67. szakasz 
A közvállalat hosszú távú és középtávú üzletviteli stratégiai és fejlesztési tervet hoz. 
A közvállalat minden naptári évre köteles éves üzletviteli programot (a továbbiakban: éves 
üzletviteli program) hozni, és azt a Zentai Községi Képviselő-testületnek megküldeni. 
A közvállalat az éves üzletviteli programot legkésőbb a folyó év decemberének 1-jéig megküldi a 
soron következő évre vonatkozóan. 
Kivételesen a közvállalat az éves helyett hároméves üzletviteli programot is hozhat, mely minden 
naptári évben felülvizsgálatra kerül, illetve megküldésre a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti módon 
és határidőben. 
Az éves, illetve hároméves üzletviteli program meghozottnak tekintendő, ha a Zentai Községi 
Képviselő-testület megadta rá a jóváhagyását. 
Az éves, illetve hároméves üzletviteli program különösképpen az alábbiakat tartalmazza: 
1) tervezett bevételi források és kiadási pozíciók rendeltetés szerint; 
2) tervezett beszerzések; 
3) beruházási terv; 
4) a nyereségfelosztás, illetve a veszteségfedezés tervezett módja; 
5) a termékek és szolgáltatások árának átfogó áttekintését szolgáló elemek; 
6) kereseti és foglalkoztatási terv; 
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7) a támogatásra, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök 
használatának kritériumai. 

 
Az éves, illetve hároméves üzletviteli program módosítása és kiegészítése kizárólag stratégiai és 
állami érdek miatt eszközölhető, illetve ha jelentősen megváltoznak a közvállalat üzletvitelének 
körülményei. 
A jelen szakasz 5. bekezdése szerinti jóváhagyás nem adható meg, ha a közvállalat a módosításokkal 
és kiegészítésekkel bizonyos rendeltetésekre szolgáló eszközök megnövelését javasolja, melyek már 
az éves, illetve hároméves üzletviteli program szerinti ezen rendeltetésre szolgáló eszközök mértékét 
meghaladó mértékben felhasználásra kerültek. 
A költségvetési eszközöket (szubvenciók, garanciák és más eszközök) használó, illetve majdan 
használó közvállalat köteles ezen eszközökre vonatkozóan külön programot (a továbbiakban: külön 
program) javasolni. 
A külön program az eszközök rendeltetését és használatának ütemét tartalmazza. 
A külön program meghozottnak tekintendő, ha a Zentai Községi Képviselő-testület megadta rá a 
jóváhagyását. 
 

68. szakasz 
Ha a közvállalatban a naptári év kezdetéig az éves, illetve hároméves üzletviteli program nem került 
meghozatalra, a keresetek ezen program meghozataláig az előző évi éves, illetve hároméves 
üzletviteli programmal meghatározott módon és feltételekkel kerülnek elszámolásra és kifizetésre. 
A felülvizsgált hároméves üzletviteli program meghozataláig az elfogadott hároméves üzletviteli 
program alkalmazandó, azon részben, amely nem tárgya a felülvizsgálatnak. 

 
69. szakasz 

A közvállalat működésének és fejlődésének előmozdítása hosszú- és középtávú működési és 
fejlesztési terveken alapul, amelyeket a közvállalat Felügyelő Bizottsága hoz meg. 
Minden naptári évre a közvállalat meghozza az üzletviteli programját (a továbbiakban: program) és 
megküldi azt az alapítónak jóváhagyás céljából az előző évre vonatkozóan, legkésőbb a folyó év 
december 1-jéig. 
A program akkor tekinthető elfogadottnak, amikor azt az alapító jóváhagyta.  
A közvállalat, amely használja, vagy szándékában áll használni a költségvetési támogatás bármelyik 
formáját (szubvenció, garancia vagy másfajta támogatás) köteles előterjeszteni  egy külön 
programot, amely tartalmazza a támogatás használatának programját, a hatékonyság növelése és a 
belső változások időben elhatárolt és mérhető ütemével, ami a  közvállalatot olyan helyzetbe hozza,  
hogy  ezen támogatási formák nélkül vagy csökkentésük mellett  tudjon gazdálkodni. 
A program különösen a következőket tartalmazza:  a tervezett jövedelemforrásokat és a  kiadási 
pozíciókat rendeltetés szerint; a közvállalat nyereségének tervezett  felosztási módját, illetve a  
közvállalat veszteségének  tervezett módját; a  termékek és szolgáltatások árpolitikája teljes 
áttekintésének elemeit, ezen  vállalatban, illetve  a  függő tőketársaságban a kereseteket és a 
foglalkoztatást, amelyeket  a közszférában a keresetek kivetített emelkedésének politikájával 
összhangban kell megállapítani, amelyet a Kormány állapít meg az évre vonatkozóan, amelyre a 
programot meghozzák; a támogatási eszközök használatának feltételeit, a sportaktivitásokat, 
propagandát és reprezentációt,  valamint  a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak munkájáért 
járó térítmény megállapításának ismérveit. 
A közvállalat elfogadott programját meg kell küldeni a minisztériumnak, amely azon területre 
alakult, amelyhez azon tevékenység tartozik, amelyre a közvállalat alakult (a továbbiakban: ügyköri 
minisztérium), a kereskedelmi ügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak, a munkaügyekben 
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hatáskörrel rendelkező minisztériumnak, a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak, 
valamint a helyi önkormányzat teendőiben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak. 
 

70. szakasz 
A közvállalatban, ha nem hozzák meg a programot a naptári év kezdetéig, amelyre vonatkozik, a 
kereseteket az előző évi programmal megállapított módon és feltételek szerint kell kifizetni, egészen 
a jelen alapszabály 69. szakasza szerinti program meghozataláig. 
 
11.2. Az éves, illetve hároméves üzletviteli program megvalósításának figyelemmel kísérése 
 

71. szakasz 
A közvállalat köteles a Zentai Községi Képviselő-testületnek háromhavi jelentéseket küldeni az 
éves, illetve hároméves üzletviteli program megvalósításáról. 
A jelentés a negyedév leteltének napjától számított 30 napos határidőn belül kerül megküldésre. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 
minisztérium részére összeállítja és megküldi a tervezett és megvalósított tevékenységek 
összehangoltságának szintjéről szóló információt. 
A jelen szakasz 3. bekezdése szerinti információk mellett a Zentai Községi Képviselő-testület évente 
egyszer megküldi a minisztériumnak a közvállalat üzletvitelének elemzését, a közvállalat 
üzletvitelében beállt zavarok elhárítását célzó foganatosított intézkedésekkel. 
Az elemzés a naptári év leteltének napjától számított 60 napos határidőn belül kerül megküldésre. 

 
72. szakasz 

A közvállalat a keresetek kifizetését megelőzően köteles a keresetek elszámolásának és kifizetésének 
ellenőrzésére szolgáló űrlapot hitelesíteni. 
Ha a közvállalat nem hajtja végre az éves, illetve hároméves üzletviteli programot a keresetekre és a 
foglalkoztatásra vonatkozó részt illetően, a Községi Képviselő-testület nem végzi el a keresetek 
elszámolásának és kifizetésének ellenőrzésére szolgáló űrlap hitelesítését. 
 

73. szakasz 
A közvállalat a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak, a kereskedelmi ügyekben 
hatáskörrel rendelkező minisztériumnak, a munkaügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak 
és az ügyköri minisztériumnak köteles megküldeni háromhavi jelentéseit a jelen alapszabály 69. 
szakasza szerinti program megvalósításáról. 
 

74. szakasz 
A közvállalat köteles a pénzügyekben hatáskörrel rendelkező minisztériumnak havonta megküldeni 
jelentését a gazdasági alanyokkal szembeni kötelezettségek megfizetését érintő határidőkről, 
amelyeket a kommerciális tranzakciókban a pénzügyi kötelezettségek megfizetési határidejét 
rendező törvény állapít meg.  
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11.3. Az alapító meghatalmazásai 
 

75. szakasz 
 

A közvállalat üzletvitelében beállt zavar esetén a Községi Képviselő-testület intézkedéseket 
foganatosít, melyekkel biztosítja a közérdekű tevékenység zavartalan ellátásának feltételeit, de 
különösen: 
 
1) megváltoztathatja a közvállalat belső szervezetét,  
2) felmentheti a szervet, amelyet kinevezett és kinevezheti a közvállalat ideiglenes szerveit, 
3) korlátozhatja a köztulajdonban levő egyes eszközökkel való rendelkezési jogot,  
4) a közérdekű tevékenység ellátásának feltételeit és módját szabályozó törvénnyel megállapított 

egyéb intézkedéseket is foganatosíthat. 
 

76. szakasz 
 

Háborús állapot vagy közvetlen háborúveszély esetén a Községi Képviselő-testület a közvállalatban 
megállapíthatja a Zenta község számára stratégiai jelentőségű teendők ellátását.  
 
11.4. A közérdek védelmének biztosítása 
 

77. szakasz 
 

A közérdek védelmének biztosítása céljából a közvállalatban a Községi Képviselő-testület 
jóváhagyását adja:  
1) az alapszabályra,  
2) garancia, váltókezesség, kezesség, zálog és egyéb fizetési biztosítékok megadására a teendőkre, 

amelyek nincsenek a közérdekű tevékenység keretében,  
3) a díjszabásra (a díjakról szóló határozatra, a díjszabási rendszerre stb.), kivéve, ha más törvény 

nem irányozza elő, hogy ezt a jóváhagyást más állami szerv adja meg,  
4) a köztulajdonban levő nagyobb értékű eszközökkel való rendelkezésre (beszerzés és 

elidegenítés), amelyek át lettek ruházva a közvállalat tulajdonába, és amelyek közvetlenül a 
közérdekű tevékenység ellátását szolgálják, amelyet az alapítói okirat állapít meg,  

5) a termékek és szolgáltatások általános leszállítási feltételeiről szóló ügyiratra, 
6) tőkeberuházásra,  
7) státusbeli változásokra,  
8) a tőke értékének becsléséről szóló ügyiratra, valamint a tulajdonjogi transzformációról szóló 

programra és határozatra, továbbá egyéb határozatokra, a közérdekű tevékenység ellátását 
szabályozó törvénnyel és az alapítói okirattal összhangban. 

 
Tilos a közvállalat vagyonának, tevékenységeinek, nevének és vizuális identitásának politikai 
pártokhoz és választási kampányokhoz kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos használata, 
továbbá a közvállalat politikai célokra történő bárminemű használata. 
A közérdekű tevékenység területén piaci konkurencia nélküli közvállalat az alapító jóváhagyása 
nélkül nem jelenhet meg hirdetésben. 
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12. A MŰKÖDÉS NYILVÁNOSSÁGA 
 

78. szakasz 
A közvállalat a internetes honlapján köteles közzétenni: 
 
1) a Felügyelő Bizottsági tagok, az igazgatók és ügyvezető igazgatók munkaönéletrajzát; 
2) a szervezési szerkezetet; 
3) az éves, illetve hároméves üzletviteli programot, valamint annak valamennyi kiegészítését és 

módosítását, illetve piaci konkurenciával rendelkező közvállalat esetében ezen program 
kivonatát; 

4) az éves, illetve hároméves üzletviteli program megvalósításáról szóló negyedéves jelentéseket; 
5) az éves pénzügyi jelentést a meghatalmazott könyvvizsgáló véleményével; 
6) a nyilvánosság szempontjából jelentős egyéb információkat; 
7) a közvállalat üzletvitelének egyéb elemeit, melyek a Kormány rendelete alapján közzétételre 

kerülnek, és különösen jelentősek a nyilvánosság számára. 
 
13. SZTRÁJKRA VALÓ JOG ÉRVÉNYESÍTÉSE 
 

79. szakasz 
A közvállalatban a sztrájkra való jogot a foglalkoztatottak a sztrájk megszervezésének feltételeit 
rendező törvénnyel, a kollektív szerződéssel és más ügyirattal összhangban valósítják meg. 
 

80. szakasz 
Abban az esetben, ha a közvállalatban vis maior miatt nem biztosítottak a feltételek a rendes 
munkafolyamat megvalósulásához, a Községi Képviselő-testület, ha úgy értékeli, hogy káros 
következmények léphetnek fel az emberek életét és egészségét vagy biztonságukat és a vagyon 
biztonságát illetően, vagy más káros elháríthatatlan következményekre kerülhet sor, a törvénnyel 
összhangban jár el. 
 
14. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 

81. szakasz 
A közvállalat köteles a tevékenysége ellátása során biztosítani a környezet védelmének és 
előmozdításának feltételeit, és megakadályozni a környezetet veszélyeztető okokat és elhárítani a 
következményeket.  
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti feltételek biztosításának módját a közvállalat állapítja meg, az 
általa ellátott tevékenység környezetre gyakorolt hatásától függően.  
 
15. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

82. szakasz 
Az általános ügyiratok rendelkezéseit a vállalat Felügyelő Bizottsága értelmezi, illetve a vállalat 
igazgatója, azon általános ügyiratok esetében, melyeket a meghatalmazásainak keretében meghoz. 
 

83. szakasz 
A közvállalat az általános ügyiratait köteles a tételes hatályos jogi szabályozással a törvénnyel 
előirányozott határidőkön belül összehangolni. 
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84. szakasz 

Jelen alapszabály hatályba lépésével hatályát veszti a zentai ELGAS Közvállalatnak a zentai ELGAS 
KV Igazgatóbizottsága által 2013. március 2-án meghozott és a Zentai KKT 2013. március 28-ai 
jóváhagyási ügyiratának beszerzését követően Zenta Község Hivatalos Lapjának 6/2013. számában 
közzétett, majd 2013. szeptember 11-én a zentai ELGAS KV Igazgatóbizottsága által kiegészített 
(amire a zentai KKT 2013. október 14-én megadta jóváhagyási ügyiratát) alapszabálya. 
 

85. szakasz 
Jelen alapszabály a Zentai Községi Képviselő-testület jóváhagyási ügyirata hatálybalépésének 
napján lép hatályba. 
 

Tóth Kornél, s. k. 
a Felügyelő Bizottság elnöke 
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A szociális  védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 126. 
szakaszának 1. pontja,  a  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. 
sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése,  a  helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. sz.), és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
sz.) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. október 7-én 
tartott ülésén  meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT  

A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓJÁNAK A 
FELMENTÉSÉRŐL  

I. 

A képviselő-testület felmenti tisztsége  alól a zentai Szociális Védelmi Központ 
igazgatóját KECSKÉS DEZSŐT, okleveles jogászt a  mandátumának letelte előtt 2016. október 
17-ével.  

II. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s 

A szociális  védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 126. 
szakasza szerint elő van irányozva,  hogy az intézmény igazgatójának a tisztsége a mandátum 
leteltével és felmentéssel szűnik meg,  hogy  az intézmény alapítója a mandátum letelte  előtt  
felmenti  tisztsége alól az igazgatót: személyes kérésre,  ha az igazgatói  teendőket a  törvény 
rendelkezéseivel ellentétesen látja el, ha  szakavatatlan  és lelkiismeretlen  munkával kárt okoz a 
szociális védelmi központnak vagy  a  kötelezettségeit oly módon látja el,  amely  nagyobb 
akadályokat  okozhat a szociális védelmi központnak,  ha  bármilyen más  módon  ellehetetleníti 
a  szociális védelmi központ  hatáskörébe  tartozó jogokat  és szolgáltatásokat,  ha jogerősen el 
lett ítélve bűncselekményért más bűncselekmények  csoportjából az élet és  a testi épség ellen, 
az emberek  és  polgárok szabadsága és  joga ellen,  a munka alapján a  jog ellen,  a tisztesség és 
tekintély ellen,  a nemi szabadság joga ellen,  a  házasság  és  család ellen, a  hivatali 
kötelezettsége ellen,  valamint  a Szerb Köztársaság alkotmányos berendezése és  biztonsága 
ellen, valamint más, a törvényben  vagy a szociális védelmi központ alapszabályában 
megállapított  okokból.  

A  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005., 81/2005. és  83/2005.  sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése szerint az  intézmény 
igazgatóját  az alapító nevezi ki vagy menti fel.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel kinevezi és  felmenti  az igazgató- és felügyelő bizottságot, kinevezi és  felmenti az 
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általa  alapított közvállalatok,  intézmények és szervezetek igazgatóit,  továbbá,  a  törvénnyel 
összhangban jóváhagyja azok alapszabályait.   

2016. október 05-én  a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója, Kecskés Dezső 
kérelmet  nyújtott be  személyes kérésre  a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója 
tisztségéből való felmentésére.  

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott javaslattevője, javasolta  Kecskés Dezsőnek a zentai Szociális Védelmi 
Központ igazgatójának a felmentését.  

Zenta Község Képviselő-testülete, mint  a zentai Szociális Védelmi Központ alapítója,  
miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának  a javaslatát és  a Zentai Községi 
Képviselő-testület káderügyi,  választási és kinevezési  bizottságának 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: 020-90/2016-I 
Kelt: 2016. október 7. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A szociális  védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 125. 
szakasza, ,  a  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005., 81/2005.és  83/2005. sz.) 3., 4., 16. és  18. szakasza 1. bekezdése,  a  helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja,   Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 
46. szakaszának 10. pontja és  a zentai Szociális Védelmi Központ alapszabályának 22. szakasza
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2016. október  07-én tartott ülésén  meghozta  az 
alábbi  

HATÁROZATOT  

A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT MEGBÍZOTT  IGAZGATÓJÁNAK A 
KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 

A képviselő-testület kinevezi Nikolić Verikos Ljubicát, okleveles pszichológust, 
lakhelye Zenta,  Kikötő  u. 2. szám a  zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójává 
2016. október 18-ával, az igazgató kinevezéséig,  de  legkésőbb  egy éves  időtartamra.  

II. 

A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s:  

A  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005., 81/2005. és  83/2005.  sz.) 3. szakasza szerint a törvénnyel megállapított  jogok 
érvényesítése biztosításának  és más törvénnyel megállapított  érdekek megállapítása céljából az 
oktatás, a tudomány, a művelődés,  a testnevelés, a tanulói és hallgatói  életszínvonal,  az 
egészségvédelem, a szociális védelem,  a gyermekekről való társadalmi gondoskodás,  a szociális 
biztosítás,  az állatok  egészségvédelme terén  intézmények alapulnak.  

A  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005., 81/2005. és  83/2005.  sz.) 4. szakasza szerint az intézményeket,  vállalatokat  és  más 
szervezeti formákat a  tevékenység,  illetve  a  jelen törvény 3. szakasza szerinti teendők  
elvégzésére alapíthatnak: a Köztársaság, az  autonóm tartomány,  a város, a község és más  jogi 
és természetes személyek.  

A  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005., 81/2005. és  83/2005.  sz.) 16. szakasza szerint az intézmény szervei az igazgató,  az 
igazgató- és felügyelő bizottság. 

A  közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005., 81/2005. és  83/2005.  sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése szerint az  intézmény 
igazgatóját  az alapító nevezi ki vagy menti fel.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.), 
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 
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10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel 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 
alapszabályait.   

A zentai Szociális Védelmi Központ alapszabályának 22. szakasza szerint, ha a központ 
igazgatója nem lesz kinevezve  a  pályázat  lezárását  követő  90 napon belül, vagy az igazgatót 
felmentik a tisztségéből,  az alapító  kinevezi  a  megbízott igazgatót, amely a tisztséget legtöbb 
egy évig gyakorolhatja.  A Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójává olyan személy 
nevezhető ki, aki eleget  tesz a Szociális Védelmi Központ alapszabálya 20. szakaszának 3. 
bekezdése szerinti feltételeknek,  és  akinek  a  kinevezésére  beszerezték  a  jóváhagyást  az 
alapszabály 21. szakaszának  6. bekezdése szerint.  

Az említett  rendelkezések alapján,  összhangban  a   szociális  védelemről szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. sz.) 125.  szakaszával a Szociális Védelmi Központ 
megbízott igazgatójának a Szerb Köztársaság állampolgárának kell lennie, aki egyetemi 
végzettséget szerzett a tanulmányok második fokán (mesterképzés,  akadémiai tanulmányok, 
szakosított  akadémiai tanulmányok,  szakosított  szaktanulmányok),  illetve  az alapfokú 
tanulmányain, amelyek legalább négy évig tartanak és  a megfelelő akadémiai, illetve  szakmai  
megnevezése megállapítást nyert a  jogi, közgazdasági,  pszichológiai,  pedagógiai és a 
felnőttképzés és  szociális tudományok terén, és a szakmájában  legalább öt év szakmai  
tapasztalattal rendelkezik, és aki nem volt elítélve, és ellene  nem folyik büntetőeljárás olyan 
bűncselekményekért,  amelyek alkalmatlanná teszik  a tisztség ellátására,  és a kinevezésére  a 
Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri  szerve  megadta  a jóváhagyást.  

2016. október 05-én  a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója, Kecskés Dezső 
kérelmet  nyújtott be  személyes kérésre  a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatója 
tisztségéből való felmentésére. Emiatt  szükséges volt  kinevezni a  megbízott igazgatót,  amíg 
nem folytatódik le  a zentai Szociális Védelmi Központ új igazgatójának  kinevezésére a 
pályázat.  

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok meghatalmazott javaslattevője, javasolta  Nikolić Verikios  Ljubica, okleveles 
pszichológus, zentai lakost, a zentai Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójának, aki 
mindenben megfelel a  törvényes feltételeknek.   

Zenta község Községi Tanácsának a javaslata meg lett küldve   a Tartományi Szociális  
Politikai, Demográfiai és  a Nemek Egyenjogúsága Titkárságának a  javasolt jelölt  kinevezésére  
a  jóváhagyás megadása céljából. 2016. október 6-án,  a Tartományi Szociális  Politikai, 
Demográfiai és  a Nemek Egyenjogúsága Titkárság megküldte a 022-650/2016 jóváhagyást. 
 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  Zenta község Községi Tanácsának 
a  javaslatát  és  a Tartományi Szociális  Politikai, Demográfiai és  a Nemek Egyenjogúsága 
Titkárságának a  jóváhagyási aktusát,  tekintettel, hogy az  intézmény igazgatója  a mandátuma 
letelte előtt lett  felmentve,  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 
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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: 020-79/2016-I 
Kelt: 2016. október 07. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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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 
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