
ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

LI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM 

2016. NOVEMBER 29. 

Z   E   N   T   A 



A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. 
szám – Ab határozat, és 54/2011. szám) 56. szakasza és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. 
november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

HATÁROZATOT 
képviselői mandátum hitelesítéséről 

I. 
A Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének mandátuma hitelesítésre kerül: 

1. TALLÓS MÓNIKA, tanítónő, született 1966. szeptember 21-én, tornyosi illetőségű, Dózsa
György utca 30. szám alatti lakos, a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез Војвођанских 
Мађара – Иштван Пастор jelöltlistáról. 

II. 
A képviselői mandátum hitelesítésének napjával a képviselő megszerzi a képviselők jogosultságait 

és kötelezettségeit. 

III. 
Az új képviselő mandátuma azon képviselő mandátumának lejártáig tart, akinek megszűnt a 

mandátuma. 

IV. 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k o l á s 
Szegedinszki Igor Községi Képviselő-testületi képviselőnek – akinek a mandátuma a 2016. június 

10-én tartott alakuló ülésen hitelesítésre került – a helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 
1. bekezdésének 1. pontja alapján megszűnt a mandátuma.

A fentiekről a Zentai Községi Választási Bizottság értesítésre került, mely a helyhatósági 
választásokról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban álló lefolytatott eljárást követően a Zentai 
Községi Képviselő-testületnek megküldte a mandátum új képviselőnek való odaítéléséről szóló jelentést, 
éspedig a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István – Савез Војвођанских Мађара – Иштван 
Пастор jelöltlistáról a következő jelöltnek, akinek képviselői mandátum nem került odaítélésre, éspedig: 
Tallós Mónika tanítónőnek, tornyosi illetőségű, Dózsa György utca 30. szám alatti lakosnak 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 56. szakaszának 1. és 6. bekezdésével és a Zentai 
Községi Képviselő-testület Ügyrendjének rendelkezésivel összhangban, illetve a Mandátumhitelesítő 
Bizottság Képviselő-testületnek benyújtott írásos jelentése alapján a rendelkező rész szerinti határozatot 
hoztuk. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat ellen a határozat meghozatalának napjától 
számított 48 órás határidőn belül fellebbezés nyújtható be a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-127/2016-I 
Kelt: 2016. november 29-én 
Z e n t a  

Balo Tatjana, s.k.

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök 

asszonya 

185.
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A helyi önkormányzat finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 
47/2011., 93/2012., 99/2013. sz. – más jogszabály,  125/2014. sz. – más jogszabály és 95/2015. 
sz.) 8. szakasza,  a vagyonadóról  szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001., 42/2002. 
sz. – a SZAB határozata, 80/2002. sz. – más törv., 135/2004., 61/2007., 5/2009., 101/2010., 
24/2011., 78/2011., 57/2012. sz. – az SZK AB,  47/2013. és  68/2014. sz. –más törv.) 11. és  38b. 
szakasza,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. november 29-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN  A VAGYONADÓ KULCSÁNAK MÉRTÉKÉRŐL  

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel  megállapítja a vagyonadó kulcsát (kivéve az abszolút jogok 
átruházására az adót és az örökösödési és ajándékozásit adót),  az ingatlanok feletti 
jogosultságra Zenta község területén.  

2. szakasz

Az adókulcsok a vagyonra az alábbiakat teszik:  

1) az üzletviteli könyveket vezető adókötelezett az ingatlanra való jogára – 0,40%
2) az üzletviteli könyveket nem vezető kötelezett a földterületre való jogára – 0,12%
3) az üzletviteli könyveket nem vezető adókötelezett ingatlanra való joga, kivéve a

földterületeket:

Az adóalapra Adó címén fizet 

(1)  10.000.000  dinárig 0,30%  

(2) 10.000.000-tól 25.000.000 dinárig 
az (1) alpont szerinti adó + 0,6% 
a 10.000.000 dináron feletti 
összegre 

(3) 25.000.000-tól  50.000.000 dinárig  
az (2) alpont szerinti adó + 1,0% 
a 25.000.000 dináron feletti 
összegre 

(4) több mint  50.000.000 dinár  
a (3) alpont szerinti adó + 2,0% 
az 50.000.000 dináron feletti 
összegre 

3. szakasz

A vagyonadó megállapítását, ellenőrzését és  beszedését a  vagyonadóról szóló törvénnyel és  az 
adóigazgatási  adóeljárásról szóló törvénnyel összhangban kell eszközölni.  

186.
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4. szakasz  
 

A jelen rendelet hatálybalépésével, érvényét veszti a vagyonadó kulcsának mértékéről szóló 
rendelet, amely Zenta Község Hivatalos Lapjában jelent meg  a 21/2013-as számon.  
A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta község hivatalos honlapján.  
 

5. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2017. január 01-jétől kell alkalmazni.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 436-3/2016-I 
Kelt: 2016. november 29. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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A vagyonadóról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001., 45/2002., 80/2002., 
135/2004., 61/2007., 5/2009., 101/2010., 24/2011., 78/2011., 57/2012. sz. – AB, 47/2013. és 
68/2014. sz.) 6. szakaszának 5-től 7. bekezdése,  6a szakasza és  7a szakasza, valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017. ÉVRE  A  MEGFELELŐ INGATLANOK  

NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A 
VAGYONADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL 

1. szakasz

A jelen rendelettel a KKT megállapítja Zenta község területén a 2017. évre a megfelelő 
ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárát a vagyonadó megállapítása céljából.  

2. szakasz

Zenta község területén három övezet van kijelölve a vagyonadó megállapítására, a  kommunális 
felszereltségtől és  a  közlétesítmények felszereltségétől,  a közlekedési összeköttetésétől Zenta 
község központi részeivel,  illetve  a  munkaövezetek  és  a  településen más tartalmaktól 
függően, éspedig:  

ELSŐ ÖVEZET: Zenta település – legfelszereltebb övezet, 
MÁSODIK ÖVEZET: Felöleli a falvakat Bogaras, Tornyos, Felsőhegy és Kevi 
HARMADIK ÖVEZET: Zenta község területén azok az ingatlanok alkotják, amelyek nem lettek 
felölelve sem az első, sem  a második  övezettel,  azzal, hogy az első övezet  a  legfelszereltebb 
övezetként került megállapításra. 

Az ingatlanok négyzetméterének átlagára Zenta község területén a 2017. évi vagyonadó 
megállapítására az első övezetben az alábbiakat teszik:  

1) építési telek 680,00 dinár  

2) mezőgazdasági  földterület - 

3) erdészeti földterület - 

4) a lakásokra 38.000,00 dinár 

5) a lakóépületekre 30.000,00 dinár 

6) üzletviteli épületekre és másra 37.000,00 dinár  
(föld feletti  és föld alatti) építészeti létesítmények

      amelyek  tevékenység ellátását szolgálják 
7) garázsok  és  garázshelyek 16.500,00 dinár 

187.

1440



 
Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárai Zenta község területén a 2017. évi vagyonadó 
megállapítására a második övezetben az alábbiak: 
 
1) építési telek       350,00 dinár  
 
2) mezőgazdasági  földterület     - 
 
3) erdészeti földterület      - 
 
4) a lakásokra        - 
 
5) a lakóépületekre       12.000,00 dinár 
 
6) üzletviteli épületekre és másra     -  
     (föld feletti  és föld alatti) építészeti létesítményekre 
      amelyek  tevékenység ellátását szolgálják 
 
7)  garázsok  és  garázshelyek     - 
 
Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárai Zenta község területén a 2017. évi vagyonadó 
megállapítására a harmadik övezetben  az alábbiak: 
 
1) építési telek       220,00 dinár  
 
2) mezőgazdasági  földterület     120,00 dinár 
 
3) erdészeti földterület      - 
 
4) a lakásokra        - 
 
5) a lakóépületekre       3.725,00 dinár 
 
6) üzletviteli épületekre és másra     -  
     (föld feletti  és föld alatti) építészeti létesítményekre 
      amelyek  tevékenység ellátását szolgálják 
 
7)  garázsok  és  garázshelyek     - 
 
 

3. szakasz  
 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és  Zenta község hivatalos 
honlapján. 
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4. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított  nyolcadik 
napon lép hatályba és  2017.  január 1-jétől kell alkalmazni.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 436-2/2016-I 
Kelt: 2016. november 29. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010., 99/2011. 
szám – másik törvény, 93/2012. és 84/2015. szám) 35. szakaszának 4. bekezdése, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – 
másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, és Zenta község statútuma 46. szakasza 
1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. november 29-én
tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 
A Községi Képviselő-testület jóváhagyja a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának 
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot, melyet Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének 
Igazgatóbizottsága a 2016. november 18-án tartott ülésén hozott meg. 

II. 
Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 332-6/2016-I 
Kelt: 2016. november 29. 
Z e n t a  

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

elnök asszonya 

188.
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Az idegenforgalomról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/20009., 88/2010., 99/2011. 
szám – másik törvény, 93/2012. és 84/2015. szám) 35. szakasza 3. bekezdésének 1. pontja, a 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szóló rendelet módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. szám) 10. szakasza, és 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
11/2012. szám) 14. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján Zenta Község Idegenforgalmi 
Szervezetének Igazgatóbizottsága a 2016. november 18-án tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE ALAPSZABÁLYÁNAK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
11/2012. szám, a továbbiakban: Alapszabály) 7. szakasza egy új 3. bekezdéssel egészül ki, amely 
a következőképpen hangzik: 
„Az alapvető és a főtevékenység keretében Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az alábbi 
teendőket is ellátja: 
1) Zenta község idegenforgalmának népszerűsítése és fejlesztése; 
2) az idegenforgalom azon gazdasági és egyéb alanyai tevékenységének és együttműködésének 

koordinálása, akik közvetlen és közvetett módon kihatással vannak az idegenforgalom 
fejlődésére és népszerűsítésére, valamint az oktatási programokra és az idegenforgalom 
területén alkalmazottak ismereteinek tökéletesítésére; 

3) a promóciós tevékenységek éves programjának és tervének meghozatala a Stratégiai 
Marketingtervvel, valamint Szerbia Idegenforgalmi Szervezetének terveivel és programjaival 
összhangban; 

4) a Zenta község idegenforgalmi értékeit népszerűsítő információs és promóciós anyagok 
biztosítása és fejlesztése (publikációk nyomtatása, audio és video promóciós anyagok, on-
line promóciós eszközök – internet prezentációk, közösségi hálózatok és kísérő digitális 
tevékenységek, szuvenírek stb.); 

5) a területén fellelhető teljes idegenforgalmi kínálatról szóló információk begyűjtése és 
közzététele, valamint az idegenforgalom népszerűsítése szempontjából jelentős egyéb 
tevékenységek;  

6) idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport-, kulturális és egyéb találkozók és rendezvények 
szervezése, valamint az ezeken való részvétel; 

7) idegenforgalmi információs központok megszervezése (turisták fogadására, turistáknak 
történő ingyenes információnyújtásra, turisták tájékoztatására szolgáló adatok begyűjtésére, 
az idegenforgalmi kínálatnak a turistákkal való megismertetésére, az illetékes szerveknek a 
turisták panaszaival való megismertetésére stb.); 

8) az idegenforgalmi terület irányításának teendői; 
9) közvetítés a helyi kézművesipar és a vidéki turisztikai háztartások által nyújtott 

szolgáltatások területén; 
10) az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésére és a területrendezésre irányuló program 

megvalósításának ösztönzése; 
11)  az idegenforgalom területét érintő hazai és nemzetközi projektumok kidolgozása, illetve 

részvétel ezek kidolgozásában; 
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12) adatok előkészítése és összegyűjtése, valamint kérdőívek, elemzések és egyéb információk 
összeállítása; 

13) egyéb tevékenységek a törvénnyel, az alapítói okirattal és a jelen alapszabállyal 
összhangban.” Az eddigi 3-6 bekezdések 4-7 bekezdésekké válnak. 

 
2. szakasz 

Az alapszabály 13. szakaszának 4. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
„Az Igazgatóbizottságba a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal idegenforgalmi teendőkkel 
megbízott egy alkalmazottja és az Idegenforgalmi Szervezetből a foglalkoztatottak képviselője 
kerül kinevezésre, a többi tag pedig az idegenforgalom területéről származó szakemberek, 
valamint az idegenforgalom területén tevékenységet ellátó gazdasági alanyok és egyéb 
szervezetek soraiból kerül kinevezésre.” 
 

3. szakasz 
Az alapszabály 14. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
 

„14. szakasz 
Az Idegenforgalmi Szervezet Igazgatóbizottsága: 
1) meghozza az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályát; 
2) meghozza az ügyrendjét; 
3) meghozza az éves munkaprogramot a pénzügyi tervvel és Zenta község promóciós 

tevékenységeinek tervével; 
4) elfogadja az éves üzletviteli jelentést és a zárszámadást; 
5) határozatot hoz külföldi képviseletek és belföldi információs központok megalapításáról; 
6) meghozza a munkájáról szóló szabályzatot; 
7) munkaszerződést köt az Idegenforgalmi Szervezet igazgatójával, az igazgató kinevezéséről 

szóló határozat alapján; 
8) a törvénnyel, a jelen határozattal és az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályával 

megállapított egyéb teendőket is ellát. 
A jelen szakasz 1. bekezdésének 1), 3) és 4) pontja szerinti ügyiratok a Zentai Községi 
Képviselő-testület jóváhagyásával kerülnek meghozatalra.” 
 

4. szakasz 
Az alapszabály 21. szakaszának 2. bekezdésében a mondat végén a pont helyére vessző kerül, a 
bekezdés a folytatásban pedig a következő szöveggel kerül kiegészítésre: „akik közül egy a 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal idegenforgalmi teendőkkel megbízott alkalmazottja.” 
Az alapszabály 21. szakaszának 4. bekezdése törlésre kerül, az eddigi 5-7 bekezdések pedig 4-6 
bekezdésekké válnak. 
 

5. szakasz 
Az alapszabály 22. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 

 
„22. szakasz 

Az Idegenforgalmi Szervezet Felügyelő Bizottsága: 
- felügyeletet gyakorol az üzletvitel felett, 
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- áttekinti az üzletvitelről szóló jelentést és a zárszámadást, és megállapítja, hogy az 
előírásokkal összhangban kerültek-e összeállításra, 

- meghozza az ügyrendjét, 
- a törvénnyel, a jelen határozattal és az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályával 

megállapított egyéb teendőket is ellát. 
 

6. szakasz 
Az alapszabály 29. szakaszának 7. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
 
„Az Idegenforgalmi Szervezet Igazgatójának rendelkeznie kell: 
1) legalább 240 EPR pont terjedelmű akadémiai alapozó tanulmányokon, akadémiai 

mestertanulmányokon, szakosítási akadémiai tanulmányokon, szakosítási 
szaktanulmányokon, illetve legalább négyéves alapozó tanulmányokon vagy 
szaktanulmányokon szerzett felsőfokú végzettséggel; 

2) négyéves munkatapasztalattal, amiből legalább két évet vezető beosztású teendők ellátásával 
szerzett; 

3) az oktatásért felelős hatásköri minisztérium tantervével és programjával felölelt idegen nyelv 
aktív ismeretével; 

4) a szerb és a magyar nyelv aktív ismeretével.” 
 

7. szakasz 
Az alapszabály 30. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 
Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója: 
1) képviseli az Idegenforgalmi Szervezetet és annak nevében eljár; 
2) megszervezi és irányítja az Idegenforgalmi Szervezet munkáját; 
3) dönt az alkalmazottak jogosultságairól, kötelezettségeiről és felelősségeiről, a törvénnyel 

összhangban; 
4) meghozza a teendők megszervezéséről és besorolásáról szóló szabályzatot; 
5) javasolja az Igazgatóbizottság által meghozandó ügyiratokat; 
6) végrehajtja az Igazgatóbizottság határozatait és intézkedéseket foganatosít azok 

végrehajtására; 
7) gondoskodik az Idegenforgalmi Szervezet munkájának törvényességéről; 
8) felelős az Idegenforgalmi Szervezet vagyonának használatáért és a vagyonával való 

rendelkezésért; 
9) a törvénnyel, a jelen határozattal és az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályával 

megállapított egyéb teendőket is ellát. 
 

8. szakasz 
A Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről 
szóló jelen határozat az alapító jóváhagyásának beszerzését követően lép hatályba. 
 
 

Zenta Község Idegenforgalmi 
Szervezete Igazgatóbizottságának 

elnöke 
Matykó Árpád s. k. 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 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 Zenta 
Községi Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012. 
szám) 32. szakasza 2. bekezdésének 1. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. 
november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE IGAZGATÓJÁNAK 

TISZTSÉGE ALÓLI FELMENTÉSÉRŐL 

I. 
A Községi Képviselő-testület felmenti LASKOVITY KORNÉL zentai, Lev Tolsztoj utca 17. 
szám alatti lakost a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatói tisztsége alól. 

II. 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-121/2016-I 
Kelt: 2016. november 29. 
Z e n t a  

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

elnök asszonya 

189.

1447



A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 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 Zenta Községi Idegenforgalmi 
Szervezete alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012. szám) 33. szakaszának 1. bekezdése 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2016.  november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE MEGBÍZOTT 

IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 
A Községi Képviselő-testület a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának 
kinevezésére irányuló eljárás lezárásáig, de legfeljebb egy év időtartamra kinevezi LASKOVITY 
KORNÉL zentai, Lev Tolsztoj utca 17. szám alatti lakost Zenta Község Idegenforgalmi 
Szervezetének megbízott igazgatójává. 

II. 
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-122/2016-I 
Kelt: 2016. november 29. 
Z e n t a  

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

elnök asszonya 

190.
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Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám – másik 
törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény, 93/2014., 96/2015. és 
106/2015. szám) 136. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és 141. szakaszának 2. bekezdése, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik 
törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-
testülete a 2016. november 29-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 
A Községi Képviselő-testület jóváhagyja a Zentai Gyógyszertár alapszabályának módosításáról 
és kiegészítéséről szóló határozatot, melyet a Zentai Gyógyszertár Igazgatóbizottsága a 2016. 
november 25-én tartott ülésén hozott meg. 

II. 
Jelen végzés a meghozatala napján lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-225/2016-I 
Kelt: 2016. november 29. 
Z e n t a 

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

asszonya 

191.
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A Zentai Gyógyszertár alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2010. és 25/2012. 
szám) 49. szakasza alapján a Zentai Gyógyszertár Igazgatóbizottsága a 2016. november 25-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 
 

1. szakasz 
A Zentai Gyógyszertár Igazgatóbizottsága jelen határozattal módosítja és kiegészíti a Zentai 
Gyógyszertár alapszabályát (Zenta Község Hivatalos Lapja, 20/2010. és 25/2012. szám). 
 
 

2. szakasz 
A 19. szakasz 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 

„A Gyógyszertár igazgatójává azon személy nevezhető ki, aki a törvénnyel előirányozott 
feltételek mellett eleget tesz az alábbi feltételeknek: 

‐ orvosi, fogorvosi vagy gyógyszerészeti egyetemet végzett, és legalább 5 év szolgálati idővel 
rendelkezik az egészségvédelem területén; 

‐ jogi egyetemet végzett, elvégzett képzéssel az egészségügyi menedzsment területén, és 
legalább 5 év szolgálati idővel rendelkezik az egészségvédelem területén; 

‐ közgazdasági egyetemet végzett, elvégzett képzéssel az egészségügyi menedzsment 
területén, és legalább 5 év szolgálati idővel rendelkezik az egészségvédelem területén. 

Ha a Gyógyszertár igazgatójává nem egészségügyi szakirányú egyetemet, hanem más szakirányú 
egyetemet végzett személy kerül kinevezésre, az igazgató segédjének elvégzett egészségügyi 
szakirányú egyetemmel kell rendelkeznie.” 
 

3. szakasz 
Az alapszabály 23. szakasza a 12. pont után egy új 13. ponttal egészül ki, amely a 
következőképpen hangzik: 

„13) dönt az ügyelet és a készenlét bevezetéséről, valamint a hívásra történő 
munkavégzésről,”, az eddigi 13. pont pedig 14. ponttá válik. 
 
 

4. szakasz 
A 32. szakasz 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: 

„A Gyógyszertár igazgatója, az Igazgató- és a Felügyelő Bizottsági tagok, valamint ezen 
személyek egyenes ági rokonai a rokonsági foktól függetlenül, oldalági rokonai a rokonság 
második fokával bezárólag, házastársai, továbbá sógorsági rokonai a rokonság első fokával 
bezárólag közvetlenül vagy harmadik természetes vagy jogi személyen keresztül nem 
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rendelkezhetnek részesedéssel részesedéstulajdonosként vagy részvényesként egészségügyi 
tevékenységet, illetve egészségügyi tevékenységi teendőket ellátó jogi személyben, illetve nem 
végezhetnek 

 
vállalkozóként efféle tevékenységet, amiről nyilatkozatot írnak alá a köz- és magánérdek-
összeférhetetlenség megakadályozása céljából.” 
 

5. szakasz 
A 46. szakasz módosul, és a következőképpen hangzik: 

„A Gyógyszertár valamennyi alkalmazottja köteles a Gyógyszertár hivatali titkait 
megőrizni. 

Hivatali titoknak a betegek orvosi dokumentációjában szerepelő adatok, illetve a beteg 
egészségügyi állapotáról szóló adatok tekintendők. 

A hivatali titok megőrzésének kötelessége alól az alkalmazottak csak a beteg írásos vagy 
más világosan és egyértelműen kifejezett beleegyezése, illetve a bíróság határozata alapján 
mentesíthetők. 

Az egészségügyi dokumentációból származó adatok csak bírósági szervek, a gyámügyi 
szerv, a egészségbiztosítási szervezet, törvényben előírt esetekben a statisztikai ügyekben 
hatáskörrel bíró szerv, valamint a törvénnyel összhangban más szervek és szervezetek kérelmére 
küldhetők meg, hivatali titok megjelöléssel, betekintés céljából.” 
 

6. szakasz 
 
A 47. szakasz 2. bekezdése a 2. pont után egy 3. ponttal egészül ki, amely a következőképpen 
hangzik: 

„3. az állami szervek által a Gyógyszertárral bizalmasként közölt adatok,” 
Az eddigi 3. pont 4. ponttá válik. 

 
7. szakasz 

 
A Zentai Gyógyszertár kötelezettséget vállal, hogy megállapítja a Zentai Gyógyszerár 
alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 

8. szakasz 
 
A Zentai Gyógyszertár alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat a 
Gyógyszertár hirdetőtábláján való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 
 
 
 
 

 
Csábi Valéria s. k. közgazdász, 

 
az Igazgatóbizottság elnök 

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

NYOMTATJA: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 


	01_hatarozat mandatum hitelesiteserol - TALLOS MONIKA
	02_RENDELET ADOKULCS 21.11.2016
	03_RENDELET NÉGYZETMÉTER 21.11.2016
	04_Alapszabaly vegzes - TOOS
	04a_Alapszabaly modositas - TOOS

	05_Igazgato felmentes - TOOS
	06_Igazgato kinevezes - TOOS
	07_zaradek_Gyogyszertar alapszabaly - modositas kiegeszites - vegzes
	07a_Gyogyszertar alapszabaly

	Tartalom



