
ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

LII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 

2017. FEBRUÁR 24. 

Z   E   N   T   A 



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 149. szakaszának 4. 
bekezdése alapján  Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  

RENDELETET 
ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK A MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. MEGKEZDJÜK Zenta község statútumának a módosításáról szóló rendelet
kidolgozását.

2. A KKT KINEVEZI A BIZOTTSÁGOT  Zenta község statútuma  módosításáról szóló
rendelet kidolgozására az alábbi összetételben:

- Boljanović Dragutin, okl. jogász, a statútumügyi és normatív aktusok 
bizottságának elnöke – elnöknek,  

- Sarnyai Rózsa Edit, okl. jogászt,  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 
vezetőjét – tagnak,  

- Stojkov Igor, okl. jogászt – tagnak,  
- Simonyi Zoltán okl. jogászt – tagnak, 
- Boris Zec, okl. jogászt – tagnak.  

3. A bizottság FELADATA, hogy a jelen rendelet  hatálybalépésének napjátólszámított  2
hónapon belül dolgozza ki  Zenta község statútuma módosításáról szóló rendelet
tervezetét, és azt nyújtsa be  a Zentai Községi Képviselő-testületnek megvitatás és
elfogadás céljából.

4. A bizottság tagjainak a munkájukért térítmény jár, amelyet Zenta község költségvetési
eszközeinek terhére  kell  kifizetni,  amelynek  mértékéről külön határozatban  döntünk.

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

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-9/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

8.

98



A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET A NYILVÁNOS PARKOLÓKRÓL SZÓLÓ RENDELET  
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A KKT a jelen  rendelettel eszközli  a  nyilvános parkolókról szóló  rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 4/2013., 2/2014. és 6/2015. sz.) módosítását,  a továbbiakban: rendelet.  

2. szakasz

A rendelet  28. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
„Szabálysértésért  75.000,00 dináros pénzbírsággal  sújtható a KLKV, ha nem jár el a  jelen 
rendelet  4. és 5. szakaszával összhangban. 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a KLKV felelős személye 12.000,00 
dinárral sújtható.” 

3. szakasz

A rendelet 29. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
„A parkolóhely használója szabálysértésért büntethető, ha  a  jelen rendelet 17. szakaszával 
ellentétesen jár el:  

1. 75.000,00 dináros  pénzbírsággal,  ha jogi személy,
2. 35.000,00 dináros pénzbírsággal, ha vállalkozó,
3. 12.000,00 dináros pénzbírsággal, ha természetes személy.

A jelen szakasz 1. bekezdésének 1. pontja szerinti szabálysértésért a  jogi személy  felelős 
személye 12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.” 

4. szakasz

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzétételével lép  hatályba.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-12/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 98/2016-az 
AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET A ZÖLD KÖZTERÜLETEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel  módosítást eszközöl  a  zöld közterületekről szóló rendeletben (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 32/2012. sz.), a továbbiakban: rendelet.  

2. szakasz

A rendelet  46. szakaszának 1. bekezdésében  a következő szavak „2.500,00 dinártól 
75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a természetes személy,  illetve a jogi személy felelős 
személye szabálysértésért:” helyébe a következő szavak kerülnek „12.000,00 dináros pénzbírsággal  
sújtható a természetes személy, illetve a jogi személy felelős  személye szabálysértésért:”.  
     A rendelet 46. szakaszának 2. bekezdését törölni kell. 

3. szakasz

A rendelet  47. szakaszának 1. bekezdésében  a következő szavakat „50.000,00-től 
1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal  sújtható a  jogi személy, illetve  5.000,00-től 250.000,00 
dinárig  a  vállalkozó,  akire átruházták  a  zöld közterületek fenntartását:” a következő szavakkal kell 
helyettesíteni „150.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi személy, illetve 75.000,00 dinárral a 
vállalkozó,  akire  átruházták a zöld közterületek fenntartását:”. 

4. szakasz

A rendelet 48. szakaszának 1. bekezdésében a következő szavakat „ Szabálysértésért 
50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő  pénzbírsággal sújtható a jogi személy:” a következő szavakkal 
kell  helyettesíteni „Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi személy:”. 
    A rendelet  48. szakaszának 2. bekezdésében a szavakat: „A jelen szakasz  1. bekezdése szerinti 
szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig sújtható a jogi személy felelős személye.” a következő 
szavakkal kell helyettesíteni: „A jelen  szakasz 1. bekezdése szerinti   szabálysértésért 12.000,00 dináros  
pénzbírsággal sújtható a jogi személy felelős személye.” 

5. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napjával lép hatályba.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-8/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 

10.
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A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET A  CSATORNAHÁLÓZATRÓL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel  eszközli  a  csatornahálózatról szóló rendelet (Zenta  Község 
Hivatalos Lapja, 7/2011. sz.) módosítását, a továbbiakban: rendelet.  

2. szakasz

A rendelet  56. szakaszának 1. bekezdésében  az  „50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig
terjedő pénzbírsággal sújtható a KLKV,  mint jogi személy a következő 

szabálysértésekért:” szavakat  a következő szavakkal kell helyettesíteni: „75.000,00  dináros 
pénzbírsággal sújtható a KLKV, mint  jogi személy a következő szabálysértésekért:” 

A rendelet 56. szakaszának 2. bekezdésében a szavakat: „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a KLKV felelős 
személye.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 12.000,000 dináros pénzbírsággal sújtható a KLKV felelős személye.” 

3. szakasz

A rendelet  57. szakaszának 1. bekezdésében  a szavakat „Szabálysértésért 50.000,00- től 
1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy az alábbi szabálysértésekért:” 
helyébe a következő szavak kerülnek: „Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható 
a jogi személy az alábbi szabálysértésekért:”. 

   A rendelet  57. szakaszának 2.  bekezdésében a szavakat „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő  pénzbírsággal sújtható a jogi személy 
felelős személye.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért 12.000,00 dináros  pénzbírsággal sújtható a jogi személy felelős személye.”. 

A rendelet  57. szakaszának 3.  bekezdésében a szavakat: „A jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti szabálysértésért a  vállalkozó 5.000,00-től  250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, és az  elkövetés helyszínén 20.000,00 dináros fix összeggel.” a következő szavakkal kell 
helyettesíteni: „A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a  vállalkozó 35.000,00 
dináros pénzbírsággal sújtható.”. 

A rendelet  57. szakaszának 4.  bekezdésében a szavakat: „A jelen szakasz 1. 
bekezdésének 2. és 3. pontja szerinti  szabálysértésért a természetes személy 2.500,00-tól 
75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható, és az  elkövetés helyszínén 5.000,00 dináros fix 
összeggel.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „A jelen szakasz 1. bekezdésének 2. és 3. 
pontja szerinti  szabálysértésért a természetes személy 12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.” 

11.
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4. szakasz  

 
A rendelet  58. szakaszának 1. bekezdésében  a szavakat: „A szabálysértésért  50.000,00-

től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a jogi személy:” a következő szavakkal 
kell helyettesíteni: „A szabálysértésért  75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi 
személy:”. 

A rendelet  58. szakaszának 2. bekezdésében  a szavakat: „ Az előző bekezdés szerinti  
szabálysértésért pénzbírsággal az elkövetés helyszínén 5.000,00 dináros fix összeggel  vagy 
2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható a  jogi személy  felelős személye.” 
a következő szavakkal kell helyettesíteni: „Az előző bekezdés szerinti  szabálysértésért 
pénzbírsággal  12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi személy  felelős személye.” 

A rendelet  58. szakaszának 3. bekezdésében  a szavakat: „ A jelen  bekezdés 2.,3.,5.,6. és 
7. pontja szerinti szabálysértésért a természetes személy 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő 
pénzbírsággal sújtható vagy az elkövetés helyszínén 5.000,00 dináros  fix összeggel.” a 
következő szavakkal kell helyettesíteni: „ A jelen  bekezdés 2.,3.,5.,6. és 7. pontja szerinti 
szabálysértésért a természetes személy 12.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.” 

A rendelet  58. szakaszának 4. bekezdésében  a szavakat: „A jelen  szakasz 1. bekezdése 
szerinti  szabálysértésért a  vállalkozó 5.000,00-től 250.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal 
sújtható,  vagy az elkövetés helyszínén 20.000,00 dináros fix összeggel.” a következő szavakkal 
kell helyettesíteni: „A jelen  szakasz 1. bekezdése szerinti  szabálysértésért a  vállalkozó 
35.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható.”. 
 

5. szakasz  
 
 A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzététele napjával lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-9/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET  ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZLEKEDÉS MŰSZAKI  
SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ  RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel eszközli  Zenta község területén a közlekedés műszaki  
szabályozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2013., 10/2014. és 6/2015. sz.), 
a továbbiakban: rendelet módosítását.  

2. szakasz

A rendelet 16. szakasza az alábbiak szerint módosul: 

„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha: 

1. nem a rendelet 6. szakaszával összhangban jár el,
2. nem a rendelet 7. szakaszával összhangban jár el,
3. nem a rendelet 8. szakaszával összhangban jár el.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye 12.000,00 
dináros pénzbírsággal sújtható.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 35.000,00 dináros  
pénzbírsággal sújtható.” 

3. szakasz

A rendelet 17. szakasza az alábbiak szerint  módosul:  

„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi személy, ha: 

1. nem  a  jelen rendelet  13. szakasza szerinti  jóváhagyással összhangban jár el,
2. nem a jelen rendelet 14. szakasza szerinti jóváhagyással összhangban jár el.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a jogi személy felelős személye 12.000,00 
dináros pénzbírsággal sújtható.  

12.
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A jelen szakasz 1.  bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 35.000,00 dináros 
pénzbírsággal sújtható. 
 
A jelen szakasz  1. bekezdése szerinti szabálysértésért a természetes személy 12.000,00 dináros 
pénzbírsággal sújtható.” 
 

4. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napjával lép hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 344-21/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET A NYILVÁNOS VÍZVEZETÉKRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

1. szakasz

A KKT a jelen  rendelettel  eszközli  a  nyilvános vízvezetékről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 28/2015. sz.) módosítását, a továbbiakban: rendelet. 

2. szakasz

A rendelet  70. szakasza az alábbiak szerint  módosul: 
„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  kommunális tevékenység ellátója: 

1. ha nem jár el a jelen rendelet 10. szakaszával összhangban,

2. ha nem jár el a kommunális  felügyelő határozata alapján,  amelyet a  jelen rendelet 68.
szakasza 1. bekezdésének  1. és 4. pontja  szerinti meghatalmazás alapján hozott meg.

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 12.000,00 dináros  pénzbírsággal sújtható a 
jogi személy felelős személye.” 

3. szakasz

A rendelet 71. szakasza az alábbiak szerint módosul:  

„Szabálysértésért 75.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a  jogi személy: 

1. ha engedélyezi, hogy  más természetes vagy jogi személy  létesítménye rácsatlakozzon az
ő belső  vízvezeték  installációjára vagy a vezetéket  a kommunális tevékenységet
gyakorló jóváhagyása nélkül  rácsatlakoztatja a vezetékre (13. szakasz 5. bekezdése),

2. ha önálló rendszert csatlakoztat rá a vízellátásra a nyilvános vízvezeték installációjára
(17. szakasz)

3. ha önkényesen rácsatlakozik a nyilvános vízvezetékre (24. szakasz 1. bekezdése),

4. ha jogtalanul manipulálja a vízmérőt a részben, amely a sérülésre vagy a vízmérőről a
plomba eltávolítására vonatkozik,

13.
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5. ha rácsatlakozik a vízvezeték installációjára a csatlakozó vezetéken, a vízmérő előtt (36. 
szakasz), 

 
6. ha jogtalanul kezeli a zárókat a nyilvános vízvezetéken (36. szakasz 1. bekezdése), 

 
7. ha nem jár el a  jelen rendelet  64. szakaszával összhangban,  

 
8. ha nem jár el a kommunális felügyelő határozata szerint, amelyet a jelen rendelet 68. 

szakasza 1. bekezdésének 2. és 3. pontja szerinti meghatalmazása alapján hozott meg.  
Szabálysértésért a jelen szakasz 1. bekezdése szerint 12.000,00 dináros  pénzbírsággal 
sújtható a jogi személy felelős személye.  

 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a vállalkozó 35.000,00 dináros  
pénzbírsággal sújtható.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerint szabálysértésért 12.000,00 dinárral sújtható a természetes 
személy.  
 

4. szakasz  
 

A rendelet 72. szakaszát törölni kell.  
 

5. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele napjával lép 
hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-32/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 98/2016. 
szám – Ab határozat) 35. és 39. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KUTYÁK ÉS MACSKÁK TARTÁSÁNAK 
FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja a Zenta község területén a kutyák és 
macskák tartásának feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
6/2014. szám; a továbbiakban: rendelet). 

2. szakasz

A rendelet 46. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„Amennyiben az állathigiéniai szolgálat teendőinek ellátásával a KLKV kerül megbízásra, a 
KLKV 150.000.00 dinár összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó, ha: 

- nem látja el állathigiéniai teendőket a jelen rendelet 27-29. szakaszaival összhangban, 

- nem látja el, illetve nem szervezi meg a kóbor kutyák és macskák befogását és az elhagyott 
állatokról való gondoskodást, 

- nem biztosítja, illetve nem szervezi meg a menhely munkáját és működését a jelen rendelet 
32-37. szakaszainak rendelkezéseivel összhangban, 

- nem biztosítja az állati tetemek szervezett összegyűjtését és szállítását a jelen rendelet 38. 
szakasza értelmében, 

- a jelen rendelet 39-41. szakaszainak rendelkezéseivel ellentétesen kioltja a kutya, illetve a 
macska életét, 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért a KLKV felelős személye 25.000.00 dinár 
összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó.” 

3. szakasz
A rendelet 47. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
„A jogi személy 75.000,00 dinár összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó, ha: 

14.
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1. a környezetre potenciálisan veszélyes kutyát tart a jelen rendelet 7. és 8. szakaszával 
ellentétesen; 

 
2. a környezetre potenciálisan veszélyes kutyát kivezeti a jelen rendelet 8. és 9. szakaszával 

ellentétesen; 
 
3. nem tesz eleget a jelen rendelet 10. szakaszával előírt kötelezettségeknek; 
 
4. a jelen rendelet 10-14. szakaszaival előírttól nagyobb számban tart kutyát és macskát; 
 
5. kutyát tart a jelen rendelet 15. szakaszával ellentétes módon; 
 
6. nem tűzi ki a jelen rendelet 16. szakaszával meghatározott helyen az „óvakodj a kutyától” 

feliratot; 
 
7. kutyát kivezet és sétáltat a jelen rendelet 17. szakaszával ellentétesen; 
 
8. mint a kutya tulajdonosa vagy tartója lehetővé teszi 18 évesnél fiatalabb személynek a kutya 

sétáltatását (a jelen rendelet 18. szakasza); 
 
9. a kutyát zöld közterületre vezeti a jelen rendelet 19. szakaszával ellentétesen; 
 
10. nem tisztítja meg a közterületet vagy a helyiséget, melyet a kutya vagy a macska 

beszennyezett (a jelen rendelet 20. szakasza); 
 
11. a kutya, illetve a macska kivezetésekor nem tartja magánál a kutya megjelöléséről és a kutya 

vagy a macska védőoltásáról szóló tanúsítványt, illetve PVC zacskókat az állat ürülékének (a 
jelen rendelet 20. és 21. szakasza); 

 
12. nem végzi el a kutya, illetve a macska védőoltását és megjelölését a jelen rendelet 21. 

szakasza szerinti módon; 
 
13. nem jelenti a fertőző betegség gyanúját (a jelen rendelet 22. szakasza); 
 
14. nem jelenti, hogy a tulajdonában levő kutya vagy macska más személynek sérülést okozott (a 

jelen rendelet 23. szakasza); 
 
15. kutyát vagy macskát a jelen rendelet 24-26. szakaszaival ellentétes módon tart és tenyészt; 
 
16. a jelen rendelet 39-41. szakaszainak rendelkezéseivel ellentétes módon kioltja a kutya, illetve 

a macska életét; 
 
17. a jelen rendelet 42. szakaszával ellentétes módon jár el; 
 
18. megakadályozza a kommunális felügyelőt a jelen rendelet 44. szakaszának rendelkezéseivel 

összhangban elvégzendő felügyelőségi ellenőrzés végrehajtásában; 
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19. nem a kommunális felügyelőnek a jelen rendelet 45. szakasza szerinti határozata szerint jár 
el; 

20. nem foganatosít egyéb intézkedéseket a jelen rendelettel összhangban. 
 
A jogi személy felelős személye a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 12.000,00 
dinár összegű pénzbírsággal sújtandó. 
A vállalkozó a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 35.000,00 dinár összegű 
pénzbírsággal sújtandó. 
A természetes személy a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 12.000,00 dinár 
összegű pénzbírsággal sújtandó.” 
 

4. szakasz 
 
Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-6/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a 

Balo Tatjana s.k., 
 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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A szabálysértésekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 98/2016. 
szám – Ab határozat) 35. és 39. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv., 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017 február 24-én 
tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A HÁZIÁLLATTARTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS 

MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja a Zenta község területén a 
háziállattartás feltételeiről és módjáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2014. 
szám; a továbbiakban: rendelet). 

2. szakasz

A rendelet 49. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik: 
A jogi személy 75.000,00 dinár összegű szabálysértési pénzbírsággal sújtandó, ha: 

1. nem biztosítja a jelen rendelet 4. és 5. szakaszával az állatok tartására vonatkozóan
előirányozott feltételeket,

2. vadállatokat megkötve tart a jelen rendelet 5. szakaszának 3. pontjával ellentétesen;

3. nem értesíti a legközelebbi állategészségügyi állomást vagy a hatásköri köztársasági
állategészségügyi felügyeletet, hogy az állat valamilyen fertőző betegségben szenved (a
rendelet 6. szakasza);

4. állatokat tart és tenyészt a jelen rendelet 8. szakaszával ellentétesen;

5. nem rendelkezik a jelen rendelet 9. szakasza szerinti megfelelő vizelet- és trágyagyűjtő
gödörrel;

6. nem tartja tiszteletben a jelen rendelet 10. szakaszával előirányozott távolságot;

7. a tulajdonában levő gazdasági létesítmény – istálló a jelen rendelet 12. szakaszával
ellentétesen van megépítve;

8. nem tartja tiszteletben a jelen rendelet 13. szakaszának rendelkezéseit;

9. nem biztosítja az állatok számára a jelen rendelet 14. szakaszával előírt területet;

15.
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10. nem tartja tiszteletben a gazdasági létesítménynek – istállónak аz ugyanazon vagy a 
szomszédos telken álló lakóépülettől vagy üzleti létesítménytől való, a jelen rendelet 15. 
szakaszával előírt távolságát; 

 
11. háziszárnyast olyan gazdasági létesítményben vagy ketrecben tart, amely a jelen rendelet 18. 

szakaszával ellentétesen van megépítve; 
 
12. háziszárnyast olyan elkerített helyen tart, melyet az el tud hagyni (a rendelet 19. szakasza); 
 
13. nem biztosít megfelelő területet a baromfinak, vagy nem tartja tiszteletben az elkerített 

területtel rendelkező gazdasági létesítménynek vagy ketrecnek аz ugyanazon vagy a 
szomszédos telken álló lakóépülettől vagy üzleti létesítménytől való, a jelen rendelet 20. 
szakaszával előírt távolságát; 

 
14. vad- vagy egzotikus állatokat tart Zenta község területén az illetékes minisztérium vad- és 

egzotikus állatok tartását és szaporítását jóváhagyó határozata nélkül (a rendelet 22. 
szakasza); 

 
15. tenyésztési vagy adásvételi céllal őshonos és nem őshonos vadállatokat fogságban tart a jelen 

rendelet 22. szakaszának 2. bekezdésével ellentétesen; 
 
16. őshonos és nem őshonos vadállatokat fogságban tart a jelen rendelet 22. szakaszának 3. 

bekezdésével ellentétesen; 
 
17. nem tartja tiszteletben a jelen rendelet 23. szakaszával előírt feltételeket; 
 
18. díszállatokat és -madarakat tart a jelen rendelet 24. és 26. szakaszának rendelkezéseivel 

ellentétesen; 
 
19. az illetékes környezetvédelmi szervtől nem szerzi be a jelen rendelet 25. szakasza szerinti 

jóváhagyást; 
 
20. galambokat tart a jelen rendelet 27-31. szakaszaival ellentétesen; 
 
21. struccokat tart a jelen rendelet 32-35. szakaszaival ellentétesen; 
 
22. házinyulakat tart a jelen rendelet 36. és 37. szakaszával ellentétesen; 
 
23. méheket tart a jelen rendelet 38-43. szakaszaival ellentétesen; 
 
24. állatokat tart a jelen rendelet 45. szakaszával ellentétesen; 
 
25. a jelen rendelet 46. szakaszával ellentétes módon jár el; 
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26. nem a kommunális felügyelőnek a 48. szakasz 1. bekezdésének 1. és 2. pontja szerinti 
határozatával összhangban jár el. 

 
A vállalkozó a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti szabálysértésért 35.000,00 dinár összegű 
pénzbírsággal sújtandó. 
A természetes személy vagy a jogi személy felelős személye a jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti szabálysértésért 12.000,00 dinár összegű pénzbírsággal sújtandó. 
 

4. szakasz 
 
Jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-5/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és  83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február-24 tartott ülésén 
meghozta az alábbi  

RENDELETET ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  PARLAGFŰ GYOMNÖVÉNY – 
AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L. MEGFÉKEZÉSÉNEK  ÉS  MEGSEMMISÍTÉSNEK  

INTÉZKEDÉSEIRŐL, MÓDJÁRÓL ÉS  FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ RENDELET 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

1. szakasz

A KKT a jelen rendelettel  eszközli  Zenta község területén a  parlagfű gyomnövény – 
Ambrosia  artemisiifolia L.  megfékezésének és  megsemmisítésének  intézkedéseiről, módjáról 
és  feltételeiről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2009. és  7/2010. sz.)  
módosítását, (a továbbiakban: rendelet). 

2. szakasz

A rendelet  14. szakasza az alábbiak szerint módosul:  
„Szabálysértésért  pénzbírsággal sújtható a személy, aki a jelen rendelet 3. szakasza, 4. szakasza, 
6. szakasza,  8. és 9. szakasza rendelkezéseivel  ellentétesen jár el:

- a jogi személy  75.000,00 dináros pénzbírsággal,  
- a jogi személy felelős személye 12.000,00 dináros pénzbírsággal, 
- a  vállalkozó 35.000,00 dináros pénzbírsággal,  
- a természetes személy 12.000,00 dináros pénzbírsággal.” 

3. szakasz

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzétételével lép  hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 501-11/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

16.
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A szabálysértésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2016. és 
98/2016-az AB határozata) 35. és 39. szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és  83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. 
szakaszának 6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott 
ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET A HŐENERGIA GYÁRTÁSA, DISZTRIBÚCIÓJA ÉS A VELE VALÓ 
ELLÁTÁS FELTÉTELEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL SZÓLÓ RENDELET  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL  

1. szakasz

A KKT a  jelen rendelettel eszközli  a  hőenergia gyártása, disztribúciója és a vele 
való  ellátás  feltételeiről és  módjáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013., 
18/2013., 14/2014., 20/2015., 24/2015. és 30/2015. sz.) módosítását, a továbbiakban: rendelet.  

2. szakasz

A rendelet  84. szakaszának 1. bekezdésében a „Szabálysértésért 50.000,00-től 
1.000.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható az energetikai  alany, ha:” szavakat a következő 
szavakkal kell helyettesíteni „Szabálysértésért 150.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható az 
energetikai  alany, ha:”. 
     A rendelet  84. szakaszának 2. bekezdésében: „A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti 
szabálysértésért 2.500,00-tól 75.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtható az energetikai 
alany felelős személye.” a következő szavakkal kell helyettesíteni: „A jelen szakasz 1. bekezdése 
szerinti   szabálysértésért 25.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható az energetikai alany felelős 
személye.”. 

3. szakasz

A rendelet  85. szakasza az alábbiak szerint módosul: 

„150.000,00 dináros pénzbírsággal sújtható a jogi személy,  és  25.000,00 dináros 
pénzbírsággal a  jogi személy felelős személye,  ha  elköveti  a  jelen  rendelet  73. szakaszának 
1. bekezdése szerinti cselekedetet valamelyikét és  elutasítja az előző  állapot visszaállítását a
határidőben,  amelyet  az energetikai alany állapít meg (a rendelet 73. szakaszának 2. bekezdése). 
A jelen szakasz  1. bekezdése szerinti  szabálysértésért  25.000,00 dináros pénzbírsággal 
sújtható a természetes személy.”. 

4. szakasz

A rendelet  86.  szakaszának 1. bekezdésében a szavakat: „50.000,00-től 1.000.000,00  
dináros pénzbírsággal  sújtható a  jogi  személy   és  5.000,00-től  250.000,00 dinárig 
sújtható a vállalkozó,  és  2.500,00-tól 75.000,00 dinárig  terjedő pénzbírsággal sújtható a  jogi 
személy felelős személye és  a  természetes személy, ha:” a következő szavakkal kell 

17.
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helyettesíteni:  „150.000,00 dináros pénzbírsággal  sújtható a  jogi  személy   és  75.000, dináros 
pénzbírsággal  sújtható a vállalkozó,  és  25.000,00 dináros pénzbírsággal   sújtható a  jogi  
személy felelős személye és  a  természetes személy, ha:”. 
 

5. szakasz  
 

A jelen rendelet Zenta Község Hivatalos Lapjában való  közzétételével lép  hatályba.  
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 46-4/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A nyilvános utakról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005., 123/2007., 
101/2011.,m 93/2012. és 104/2013. sz.) 5. szakaszának 4. bekezdése,  a szabálysértésről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 65/2013., 13/2006., és  98/2016. sz. – az AB határozata) 
35. és 39. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és  101/2016. sz. – más törv.) 32. szakaszának 6. pontja és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

R E N D E L E T E T  
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN  AZ UTCÁK, A KÖZSÉGI ÉS KATEGORIZÁLATLAN 

UTAKRÓL SZÓLÓ RENDELET  MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz

A KKT a  jelen rendelettel eszközli  Zenta község területén az utcák,  a  községi  és  
kategorizálatlan utakról szóló rendelet  módosítását és kiegészítését.  

2. szakasz

A 6. szakaszban a következő szavakat „Zenta Községi Közigazgatási Hivatalának - 
városrendezési és lakásügyi-kommunális tevékenységi osztálya” a  „Zenta Község Közigazgatási 
Hivatala – építésügyi és kommunális teendők osztálya” szavakkal kell helyettesíteni.  

3. szakasz

A 15. szakasz az alábbiak szerint módosul:  

„Az utcák és  községi  és kategorizálatlan utak  felásását,  csak a közterület  felásásáról szóló 
határozat alapján lehet eszközölni, amelyet az osztály ad  ki,  az előzőleg  beszerzett  engedély 
alapján a műszaki feltételekkel a  közterület felásására,  a Községi Közigazgatási  Hivatal 
szervezetétől, amely a közlekedései teendőkben bír hatáskörrel. 

Az utcák és községi és kategorizálatlan  utak egy részének  az elfoglalása csak  jóváhagyás 
alapján eszközölhető,  amelyet a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egysége ad ki, amely 
hatáskörrel bír  a közlekedési teendőkben.” 

4. szakasz

A 19. szakasz 1. bekezdése után,  következnek  az alábbi 2., 3., 4. és 5. bekezdések: 

„A közlekedései jelzésre és  annak  hordozójára tilos  bármit felrakni,  ami  nincs kapcsolatban 
a  jelzés jelentésével.  

Tilos a közlekedési  jelzések  jelentésének, valamint az útfelszerelés jogtalan elhelyezése, 
eltávolítása, megsértése és módosítása.  

18.
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Nem helyezhetőek el táblák, jelek, fények, oszlopok vagy más hasonló tárgyak,  amelyekkel  
elfedik, vagy csökkentik az elhelyezet közlekedési jelzés  láthatóságát.  
 
Tilos olyan tárgyak elhelyezése,  amelyek az alakjukkal, színükkel,  külalakjukkal vagy az 
elhelyezési  helyükkel  utánozzák vagy hasonlítanak  a  közlekedési jelzésekre,  vagy elvakítják  
a  közlekedés résztvevőit,  vagy elvonják azok figyelmét olyan mértékben,  amely  veszélyes 
lehet  a  közlekedés biztonságára.”  
 

5. szakasz  
 

A 21. szakasz 1. bekezdésében az „amely” szót az „és jóváhagyás, amely” szavakkal kell 
helyettesíteni.  
 

6. szakasz  
 

A 22. szakaszban a 3. bekezdés után és 4. bekezdés következik, amely a következőképpen 
hangzik:  
- a dolgok fajtájáról és mértékéről az adatok, amelyeket szállítanak (hossza, szélessége, 
magassága és tömege.),  
- adatok a járműről – járműcsoportokról, amelyeket rendkívüli szállításra használnak (a jármű 
márkája, típusa,  rendszáma,  teherbírása,  a motor teljesítőképessége,  a tengelyek száma,  a 
tengelyek  közötti  távolság,  tengelyterhelés,  a jármű hossza, szélessége, magassága és saját 
tömege,  a berakodási talaj magassága), 
- adatok a jármű teljes méretéről, a rajta levő dolgokkal együtt (hossza, szélessége,  teljes tömege 
és  a  tengelyterhelése),  
- a jármű vázlata,  együtt a rajta levő dolgokkal,  kétdimenziós kivetítésben,   
- a rendkívüli szállítás ellátására előirányozott idő,  
- útiterv (az utcák sorrendje, amelyeken  a rendkívüli szállítást ellátják).” 
 

7. szakasz  
 

A 29. szakasz 1. bekezdésében az „5.000,00-től 500.000,00 dinárig” szavakat  a  „75.000 dinár” 
szavakkal kell helyettesíteni.  
 

8. szakasz  
 

A 29. szakasz 1. bekezdésének  5. pontjában a  „19. szakasz” szavak  után hozzá kell adni  az „1. 
bekezdés” szavakat.  
 

9. szakasz  
 

A 29. szakaszban az 5.  pont után hozzá kell fűzni  a 6., 7., 8. és 9.  pontokat, amelyek a 
következőképpen hangoznak:  
 
„6.  ha  a  19. szakasz 2.  bekezdése rendelkezéseivel ellentétesen jár el,  
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7. ha  jogtalanul elhelyezi, eltávolítja,  elfedi, megsérti vagy  módosítja a  közlekedési jelzéseket 
vagy az útfelszerelést,  
8. ha a 19. szakasz 4. bekezdése rendelkezéseivel ellentétesen jár el,  
9. ha a 19. szakasz 5. bekezdése rendelkezéseivel ellentétesen jár el.”  
 

10. szakasz  
 

A 29. szakasz 2. és 3. bekezdéseiben a  „250,00-től 25.000,00 dinárig” szavakat  a  „12.000 
dinár” szavakkal kell helyettesíteni.  
 

11. szakasz  
 

A 29. szakaszban a  3.  bekezdés után hozzá kell adni  a 4. bekezdést, amely a következőképpen 
hangzik:  
 
„A jelen szakasz 1.  bekezdése szerinti  szabálysértésért  a  magánvállalkozó 35.000 dinárral 
sújtható.”  

12. szakasz  
 

A 30. szakasz 1. bekezdésében  az „5.000,00-től 500.000,00 dinárig” szavakat  a  „75.000 dinár” 
szavakkal kell helyettesíteni.  
 

13. szakasz  
 

A 30. szakasz 2. és 4. bekezdésében  a „250,00-től 25.000,00 dinárig” szavakat  a  „12.000 
dinár” szavakkal kell helyettesíteni.  
 

14. szakasz  
 

A 30. szakasz 3. bekezdésében a „2.500,00-tól 250.000,00 dinárig” szavakat a  „35.000 dinár” 
szavakkal kell helyettesíteni.  
 

15. szakasz  
 

A jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét  követő nyolcadik napon 
lép hatályba.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 344-34/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. sz. – 
kiig., 64/2010. sz. – AB,  24/2011., 121/2012., 42/2013. sz. – AB, 50/2013. sz.-AB, 98/2013. sz. 
– AB,  132/2014. és  145/2014. sz.) 35. szakaszának 7. bekezdése és  46. szakaszának 1.
bekezdése,  a környezetre gyakorolt  hatás stratégiai becsléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 135/04. és  88/10. sz.) 9. szakaszának 5. bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 6. pontja  alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én tartott ülésén  meghozta az alábbi   

R E N D E L E T E T 
A 8. TÖMB,  A 7. TÖMB EGY RÉSZÉNEK ÉS  A 9. TÖMB EGY RÉSZÉNEK – A 

ZENTAI NÉPKERTBEN - A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI  TERVE 
KIDOLGOZÁSÁRÓL 

1. szakasz

A KKT a  jelen rendelettel megkezdi  A 8. TÖMB,  A 7. TÖMB EGY RÉSZÉNEK 
ÉS  A 9. TÖMB EGY RÉSZÉNEK – a Zentai Népkertben - a részletes szabályozási tervének 
kidolgozását (a továbbiakban: terv).  

2. szakasz

A tervdokumentáció felölelésének kerethatára leírással  

A részletes szabályozási terv felöleli a  területet, amely  cca. 29 ha foglal el.  

A TERVVEL FELÖLELT TERÜLET HATÁRA  

A terjedelmi határ leírásának kezdő pontja az 1. számú tervben a 42.,  66/2. és  8189.  parcellák 
hármas mezsgyéjén található.  

A határ 1. pontjától délkelet felé húzódik, átvágva a  8189-es csatornaparcellát, majd  ezt 
követően délnyugat  felé,  kísérve a  85/2-es és  71-es számú parcellák   határát  a  2. pontig,  a  
71., 40. és  62. parcellák hármas mezsgyéjén.  

A 2. számú ponttól a határ megtörik, és nyugati irányba halad, kísérve a  40. parcella mezsgyéjét 
és megtörik délnyugat felé, kísérve  a  62. parcella mezsgyéjét a 3. pontig,  a  62., 60. és 59. 
parcellák  hármas mezsgyéjén.  

A 3. ponttól a határ megtörik és északkelet irányba halad, kísérve az  59. parcella mezsgyéjét a 4. 
pontig,  a  62., 56. és 59. parcellák hármas mezsgyéjén.  

A 4. ponttól a határ déli irányba halad, kísérve az 59. parcella határát az 5. számú pontig az 58., 
71. és 59. parcellák hármas mezsgyéjéig.

Az 5. ponttól a határ déli irányba halad, kísérve a 71. parcella határát a 6. számú pontig, az 58., 
71. és 8190. parcellák hármas mezsgyéjéig.

19.
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А 6. ponttól a határ megtörik és északnyugat irányba halad, kísérve  a  8190. parcella  
mezsgyéjét a 7. pontig, a 131., 138. és 8190. parcellák hármas mezsgyéjéig.  
 
A 7. pont után a határ megtörik és északnyugati irányban halad, kísérve a 138. és  131.  parcellák  
nyugati  határát a 8. pontig,  a  8186., 117/3. és  8236. parcellák hármas mezsgyéjén. 
 
A 8. pont után a határ megtörik és északkeleti irányba halad, kísérve a csatorna határát a  8186. 
parcellaszámon a 9. pontig,  a 8189.  csatornaparcella mezsgyéje törésén.  
 
A 9. ponttól a határ megtörik és északnyugat irányban halad, kísérve  a 70. parcellaszámú 
mezsgyét a  10. pontig,  a  70., 8189. és 63.  parcellák  hármas  mezsgyéjén.  
 
A 10. pont után a határ megtörik és  északkeleti irányban  halad,  kísérve a  63.  parcella 
mezsgyéjét a 11. pontig,  a  63., 66/1. és  66/3. parcellák  hármas mezsgyéjén.  
 
A 11. ponttól átszeli a 66/3. számú parcellát és megtörik délkelet irányba, a  66/3. számú parcella  
nyugati  mezsgyéjén,  a 12. pontig,  a  66/3., 66/2. és 8189.  parcellák hármas  mezsgyéjén.  
 
A 12. ponttól a határ megtörik és északkelet  irányban halad,  kísérve  a  8189. parcella  
mezsgyéjét az 1. pontig.  
 
 A grafikai mellékleten a terjedelmi határ keretként van  feltüntetve a  következő 
parcellaszámokra: 59., 62., 64., 65., 66/1., 66/3., 67., 68., 69.,, 70., 71., 72/1., 73., 74., 75., 76., 
77/1., 77/2., 78., 79., 80., 81/1., 81/2.,83., 84., 85/1., 85/2., 85/3., 85/4., 85/5., 85/6., 86., 87/1., 
87/2., 130., 131., 8186. és  8189., míg a tervterület  végső határát a terv tervezetének a  
kidolgozásakor állapítjuk meg. 
 

3. szakasz  
 

A felsőbbrendű és szélesebb területű  tervdokumentumok feltételei és irányai és a tervhez 
szükséges  alapok jegyzéke:  

 
 A szóban forgó terület  Zenta település általános tervének (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 7/08. sz.) a kiterjedésében található, amelyben a 8. tömbre  előirányozták a részletes  
szabályozási terv kidolgozását.  
 Az alap, amelynek alapján a terv kidolgozásra kerül:  
 Zenta k. k. 
 Arány: 1:1000 – kataszteri topográfiai terv. 
 
 

4. szakasz  
 

A tervezés, használat, rendezés és a területvédelem elvei  az érvényes tervdokumentációból 
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 A terület tervezése, használata és rendezése a fenntartható fejlesztés elvén alapul,  a 
tervezéshez való integrált és folyamatos hozzálátás, a földterület ésszerű, többrendeltetésű és 
fenntartható használata és a környezetvédelem által. A tervezés elvei  a  minőség előmozdításán 
és az életfeltételeken alapulnak, a közrendeltetés hiányzó tartalma megvalósításának biztosítása 
és a minőség és a meglévő teljesítmények tartalmának  javítása,  a nyilvánosságnak a  
tervezésben és az élettér  kialakításában való részvétele céljából, és a  terület tervezése és  
rendezése az európai  jogszabályokkal  és  szabványokkal  való összehangoltsága által. 
 

5. szakasz  
 

A tervbeli terület tervezésének, használatának,  rendezésének  és  védelmének a  víziója 
és  céljai 

 
А sport és a rekreáció egyre  jelentősebb helyet  foglal el a  korszerűen tervezett települések 
funkcionális  szerkezetében,  mindenek előtt az egészség és a jó erőnlét megőrzése céljából a 
lakosság  minden  kategóriáját illetően.  
 
A sport, a rekreáció és a testnevelés területén a szükségletek kielégítésére itt vannak, mindenek 
előtt a meglévő területek – medencekomplexum,  labdarúgó pálya, és atlétikai-,  céllövészeti-,  
tekepályák,  majd az egyéb  létesítmények,  csarnokok  és  sportpályák a település területén,  és 
emellett a játszóterek,  testnevelési termek  és  sportpályák az általános- és középiskolák 
kereteiben. A felsorolt területek összetételében lehetségesek a beavatkozások (a tartalmak 
gazdagítása, a  pályák  rendezése,  a  kísérő létesítmények újjáépítése és hozzáépítése) a  
működési feltételek  javítása céljából.  
 
Az elkövetkezendő tervidőszakban biztosítani kell új sport – rekreációs tartalmakat,  amelyek  
Zenta település  lakossága számára (főleg a fiataloknak)  lehetővé teszik a szabadidejük 
szabályosabb és  tartalmasabb megszervezését.  
 
A sportra és  a rekreációra szánt  területek  összesen  kb. 33,96 ha tesznek ki. Ezen terület 
legnagyobb részét a sport-rekreációs  központ teszi,  amely a település  északkeleti részén  alakul 
(a 7. és 8. tömbök),  az un. Népkert területén, ahol már kiépültek  egyes  sporttartalmak 
(labdarúgó pálya,  atlétikai pálya, nyitott és zárt medence,  tekepálya). Ez a terület a  településsel  
gépjármű és  gyalogos  átjárókkal  van  összekötve  a sínek alatt, amely elválasztja ezt a 
komplexumot a településtől. A komplexum keleti  határát a Tisza felőli töltés alkotja, amelyen 
keresztül lehetséges a sportközpont kapcsolódása a Tiszával, és a tartalmakkal,  amelyeket  a  
Tiszán terveznek (9. tömb). Ezek mindenek előtt a csónak és más úszótestek kikötője, valamint a 
védelmi-erdei komplexum, amely rekreációs célokra használható – futópályák,  sétányok,  nyitott 
pályák és játékterek, autó-táborok és hasonlók. Ezen terület összetételében, a déli részen, 
megfelelő emlékpark is alakulna  emlékművel.  
 
Az újabb tartalmak közül, a sport és a rekreációs központ összetételében az alábbiakat  
tervezzük: több funkcionális sportcsarnok,  pályák  kis  sportokra – kosárlabda,  röplabda, 
kézilabda, játszóterek,  korcsolyapálya,  gyalogösvények,  parkolók,  közegészségügyi 
létesítmények, táborozási területek,  megvilágítás,  ivóvízcsap és hasonló tartalmak. Az említett 
medencekomplexumot ki  kell bővíteni, és  rendezni kell:  a nyitott medence mellett ki kell 
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építeni  egy kisebb rekreációs medencét,  majd „pancsolót” a legfiatalabbaknak, valamint 
korszerű  zárt medencét a kísérő tartalmakkal (öltözők,  fürdőszobák,  szauna, szolárium, 
edzőterem stb.), tekintettel, hogy  a  meglévő zárt  medence kicsi és nem megfelelő, és nincs a 
legalapvetőbb  kísérő helyisége sem.  Az így  tervezett városi fürdő a termálvíz alkalmazásával 
(amelyet részben már használunk), valamint egyéb sport és rekreációs tartalmak a központ 
összetételében és  a  megfelelő egészségügyi és elhelyezési – vendéglátói teljesítmények a 
környezetben,  a  jövőben  kinőhet egyfajta sport – rekreációs - rehabilitációs komplexummá,  és 
Zenta  fürdő-idegenforgalmi központtá. 
 

A tervterjedelem környezete 
 

Úgyszintén, a kisebb sport és rekreációs tartalmak, amelyek kereskedelmi jellegűek (fitnessz és  
aerobik központok,  edzőtermek,  teniszpályák,  tekepályák) a  jövőben  is  fejlődhetnek az egyéb 
földterületeken,  a központ,  a lakhatási vagy  munkatartalmak  övezetében.  
 
A településtől északra, a hétvégi övezetben (erdőkomplexum), tervben van  a települési  strand 
kialakítása a kísérő tartalmakkal.  Emellett, a polgárok, mint ahogyan eddig is,  használhatják  a  
Tisza bal  oldalán  kialakított  strandot,  a  településsel  szemben (csókai k. k.).  
 
El kell még mondani, hogy a településen tervezett sport és rekreációs tartalmak   mindenek előtt  
Zenta lakosságának, minden  korosztály számára szántak, majd  a környező helységek 
használóinak,  de  a potenciális  turistáknak is.  
 

6. szakasz  
 

A tervezés elgondolási kerete, a terület és a telekhasználat rendeltetésének  alapvető 
javaslatával 

 
 Zenta település  általános terve (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/08. sz.) irányelveivel 
összhangban a  8. tömb,  a  7. és 9.  tömb egy része – a zentai Népkert esetében, a  tervvel 
megállapítjuk a  terület rendeltetését,  amely  sport és rekreációs tartalmakat ölel fel,  valamint 
túlsúlyban levő tartalmakat,  és mint  kompatibilis tartalmakat a vendéglátást,   egyfajta sport – 
rekreációs – rehabilitációs  komplexumot,  és Zentát, mint  fürdő-idegenforgalmi központot.  
 

7. szakasz  
 

A tervdokumentum kidolgozásának módja, a  kidolgozás hordozójának a megnevezése 
és a kidolgozás határideje  

 
 A terv kidolgozására az  eszközöket Zenta község költségvetése biztosítja.   
A kidolgozási határidő  a terv kidolgozásáról szóló rendelet  hatálybalépésétől számított hat (6) 
hónap.  
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8. szakasz  
 

А nyilvános  betekintés  helye és módja  
 

 A tervet előterjesztjük nyilvános betekintésre 30 napig tartó időtartamra Zenta község 
épületében.  Az előterjesztés kihirdetését nyilvános betekintésre a 8. TÖMB, A 7. TÖMB EGY 
RÉSZÉNEK ÉS A 9. TÖMB EGY RÉSZÉNEK A RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉT – 
a zentai Népkertben a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal  építésügyi osztálya végzi el.  
 

9. szakasz  
 

Rendelet a hatásstratégiai becslése kidolgozásról vagy a kidolgozáshoz való hozzálátás 
elmaradásáról 

 
 Megkezdjük a tervnek a környezetre  gyakorolt  hatásának  stratégiai becslését.  
 

10. szakasz  
 

A terv példányszáma, amelyet ki kell dolgozni  analóg és digitális formában 
 

 Analóg és digitális formában a tervet 6 (hat) példányban kell kidolgozni.  
 

11. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 35-1/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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Zenta település általános tervéből a területek rendeltetése 
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A tervvel felölet terület határa (1-től 12-ig) 
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A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. 
sz. – más törv., 41/2009., 112/2015. sz.) 60-64a szakasza,  a helyi önkormányzatról szóló törvény 
(a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – 
más törv.) 32. szakasza 1. bekezdésének  6. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja alapján a Zentai Községi 
Képviselő-testület a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET  
AZ ÁLLAMI  TULAJDONÚ MEZŐGAZDASÁGI  FÖLDTERÜLETEK BÉRBE, 
ILLETVE HASZNÁLATBA ADÁSA  ELJÁRÁSÁBAN  A  HATÁSKÖRI SZERV 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

1. szakasz
A KKT a jelen rendelettel eszközli az állami  tulajdonú  mezőgazdasági  földterületek 

bérbe, illetve használatba adása eljárásában a hatásköri szerv meghatározásáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2016. sz.), a továbbiakban: rendelet módosítását és  
kiegészítését. 

2. szakasz
A rendelet címében a  „hatásköri szerv” szavak után a következő szavak következnek 

„illetve hatásköri munkatestület”.  

3. szakasz
А rendelet 1. szakaszához hozzáadunk  egy új, 2.  bekezdést, amely az alábbiak szerint 

hangzik:  
„A jelen rendelettel  úgyszintén meghatározzuk Zenta községben  a munkatestületek  hatáskörét, 
amelyek  részt  vesznek  Zenta község mezőgazdasági földterületei védelmének, rendezésének és 
használatának az éves programjának az  előkészítésében és  kísérő cselekményeiben annak 
meghozatalával és  végrehajtásával kapcsolatban.”   

4. szakasz
A rendelet 2. szakasza  után  hozzáadjuk a 2.a és a 2.b szakaszokat az alábbiak szerint:  

„2.a szakasz 

Zenta község mezőgazdasági  fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  
az éves programja kidolgozásával és meghozatalával kapcsolatos teendőkkel kapcsolatban  az 
előkészítő és  kísérő teendőket Zenta község mezőgazdasági  fölterületei védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság végzi.  

Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az 
éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság elnökét és  tagjait a Községi Képviselő-
testület  nevezi ki  és  menti  fel.  

A  jelen szakasz  2. bekezdése szerinti bizottság  megbízatási  ideje  4 évre szól. 

20.
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Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az 

éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottságnak az alábbi hatásköre van:  
1. eszközli  Zenta község területén a mezőgazdasági fölterületek védelmének, rendezésének 

és  használatának  az éves programjavaslata kidolgozását – a továbbiakban: az éves 
programjavaslat,  

2. megállapítja  a munkálatok  fajtáját  és  terjedelmét,  amelyeket eszközölni  kell és 
meghatározza a  munkálatok  kivitelezésének ütemét és az  eszközök  befizetését az 
időszakban,  amelyre  Zenta község területén a mezőgazdasági fölterületek védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programja vonatkozik,  

3. megállapítja az adatokat, amelyek az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületekre 
vonatkoznak, összhangban a mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. sz. – más törv., 41/2009., 112/2015. sz.) 60. 
szakaszának 6.  bekezdésével,  

4. beszerzi  a   mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
62/2006., 65/2008. sz. – más törv., 41/2009., 112/2015. sz.) 60. szakaszának  3.  
bekezdése  szerinti  bizottság véleményét.  

 
A bizottság  köteles az éves programjavaslatot  megküldeni a  mezőgazdasági teendőkben 

illetékes  minisztériumnak jóváhagyás céljából,  a folyó év  február végéig,  hogy Zenta Község 
Képviselő-testülete meg tudja hozni  Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programját.   
 
 A Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  
az éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság szükségleteire a szakmai  és 
adminisztrációs teendőket a Zenta község Zentai Községi Közigazgatási Hivatalának  belső 
szervezeti egysége látja el, amely  hatáskörrel bír  a  mezőgazdasági teendőkben.  
 

2. b szakasz  
 

 A nyilvános árverés eljárását Zenta községben az állami tulajdonú mezőgazdasági 
földterületek  bérbeadására a Zenta község állami  tulajdonú mezőgazdasági   földterületek 
nyilvános  árverése eljárásának  lefolytatásában illetékes  bizottság  folytatja le.  
 Zenta község állami tulajdonú mezőgazdasági  földterületek   nyilvános  árverése 
eljárásának  lefolytatásában illetékes  bizottság elnökét és tagjait a Zentai Községi Képviselő-
testület   nevezi ki és menti fel.  
 A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti bizottság  elnökének és  tagjainak a megbízatása 4  
évre szól.  
 Zenta község állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek  nyilvános  árverése 
eljárásának  lefolytatásában illetékes  bizottságnak az alábbi hatásköre van:  

1. megállapítja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület előbérleti  jog szerinti 
bérbeadási  bérlet  árát,  

2. megállapítja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérletének árát a bíróságon 
kívüli kiegyezésekben,  

3. megállapítja az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület kezdő bérleti árát, amelyre ki 
kell  írni  a  nyilvános árverés eljárását,  
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4. beszedi a nyilvános árverésre vonatkozó jelentkezéseket, 
5. lefolytatja a nyilvános árverés eljárását,  
6. javasolja a  község polgármesterének a legkedvezőbb  ajánlattevőket. 

 
 Zenta községben az állami tulajdonú mezőgazdasági fölterületek nyilvános árveréssel 
való bérbeadása eljárásában illetékes   bizottság szükségleteire a szakmai  és adminisztrációs 
teendőket Zenta község Zentai Községi Közigazgatási Hivatala  belső szervezeti egysége látja el, 
amely  hatáskörrel bír  a  mezőgazdasági teendőkben.” 
 

5. szakasz  
Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az 

éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság tagjait,  akiket  a  020-6/2015-I-es számú, 
2015.02.10-én kelt  határozattal neveztek ki, amely módosult Zenta község mezőgazdasági 
fölterületei védelmének, rendezésének és  használatának  az éves programja kidolgozásában  
illetékes   bizottság elnökének  és  tagjainak a  felmentéséről szóló határozat alapján,  száma 020-
116/2016-I., kelt 2016.11.17-én és Zenta község mezőgazdasági fölterületei védelmének, 
rendezésének és  használatának  az éves programja kidolgozásában  illetékes   bizottság 
elnökének és tagjainak a  kinevezéséről szóló határozat alapján,  száma  020-117/2016-I, kelt 
2016.11.17-én, folytatják  a  kötelezettségük teljesítését a 020-6/2015-I-es számú,  2015.02.10-én  
kelt  határozatban megállapított megbízatási idő leteltéig.  

Zenta községben az állami tulajdonú  mezőgazdasági fölterületek nyilvános árveréssel 
való bérbeadása eljárásában illetékes  bizottság tagjai, akiket  Zenta községben az állami 
tulajdonú  mezőgazdasági fölterületei nyilvános árveréssel való bérbeadása eljárásában illetékes   
bizottság megalakításáról  szóló határozattal neveztek ki,  száma 020-8/2015-I, kelt 2015.02.10-
én , amely határozat módosult Zenta községben az állami tulajdonú  mezőgazdasági fölterületei 
nyilvános árveréssel való bérbeadása eljárásának lefolytatásában illetékes  bizottság elnökének  
és  tagjának a felmentéséről szóló határozattal, száma 020-118/2016-I, kelt 2016.11.17-én és 
Zenta községben az állami tulajdonú  mezőgazdasági fölterületek nyilvános árveréssel való 
bérbeadása eljárásában illetékes   bizottság elnökének és tagjának a kinevezéséről szóló 
határozattal,  száma 020-119/2016-I, kelt 2016.11.17-én, folytatják  a  kötelezettségük  ellátását  
a megbízatási idejük leteltéig,  amelyet a  020-8/2015-I-es számú, 2015.02.10-én kelt 
határozatban állapítottak meg.  
 

6. szakasz  
A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép  hatályba  és  közzé kell tenni Zenta  

Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 320-6/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 
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A közvállaltokról szóló törvény („az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. szám), 22. 
Szakasza 1. Bekezdésének 2. pontja, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT 2017.ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a zentai Kommunális-
Lakásgazdálkodási Közvállalat 2017. évi üzletviteli programját, amelyet a vállalat Felügyelő 
Bizottsága 2016. november 30-i ülésén az NO 01-2245-05/2016-2 számú határozatával 
fogadott el. 

II. 

Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 023-13/2016-I  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

21.
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A VÁLLALAT ÜGYVITELI PROGRAMJA 
A 2017-es ÉVRE

ügyviteli név: Kommunális-Lakásgazdálkodási Közvállalat Zenta
székhely: 24400 Zenta, ILIJA BIRCSANINA  2.
elsődleges tevékenység: 3600 (viz kitermelése, összegyüjtése, és tisztitása)
anyakönyvi szám: 08139679
PIB: 101101238
JBBK: 85920
illetékes minisztérium / illetékes helyi önkormányzat:
ZENTA KÖZSÉG KÖZGYÜLÉSE

           Tel: 024/827-800, Faks: 024/812-529
           е-mail cim: jksp@jksp-senta.co.rs    
           wеb oldal:   www.jksp-senta.co.rs

Zenta, 2016.11.30
.
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1. KÜLDETÉSEK, VÍZIÓK, CÉLOK

Küldetések

A vállalatot 1949.05.10-én alapitották. Különböző átalakitások után 1989.01.01 nyerte el
végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31.-én kapta.

A  vállalat  mint  közvállalat  lett  megalapitva,  feladata  elvégezni  a  kommunális
tevékenységeket közérdekű tevékenységként  Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshoz
fontos kommunális szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: viz
szolgáltatása  és  tisztitása,  atmoszférikus  és  szennyviz  elvezetése,  kommunális  hulladék
kezelése, temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a
piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása
és mezőőri tevékenységek végzése.

Törvényes  keretek
 A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10,

101/11, 93/12, 62/13,  63/13, 108/13, 142/14, 68/15 és 103/15)
 A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016)
 A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11)
 A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14

és 5/15)
 Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89,

JSzK Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály)
 Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.),

61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14,
5/15 egyeztetett din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. összeg,)

 Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13)
 Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK

Hivatalos Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése)
 Törvény  a  pénzügyi  kötelezettségek  határidejéről  a  kereskedelmi  ügyvitelben  (SzK

Hivatalos Közlönye,119/12 és 68/15)
 Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10 és 93/12)
 Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16)
 A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.),

64/10,  24/11,  121/12,  42/13-az  AB döntése,  50/13  -  az  AB döntése,  98/13,  132/14  és
145/14)

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik
törvény)

 Biztonságról  és  munkaegészségről  szóló  törvény  (SzK  Hivatalos  Közlönye,  101/05  és
91/15)

 A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15)
 A közigazgatási  eljárásról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 33/97 és 31/01, és SzK

Hivatalos Közlönye, 30/10)
 Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14)
 A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye,

120/04, 54/07, 104/09 és 36/10)
 A  közpénzek  felhasználóinak keresetéről  és  elszámolási  módjának  ideiglenes

rendelkezéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14)
 Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény)
 Külön  kollektív  szerződés  a  Szerb  Köztársaság  területén  lévő  közvállalatoknak  (SzK

Hivatalos Közlönye 27/15)
 Kormányrendelet:      023-11810/2015  ,       2015.11.05. dátummal
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 A közvállalatok  keresetei  elszámolásának  módjáról  és  kifizetésük  ellenőrzéséről  szóló
kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)

 A transzfereszközöknek  a  Szerb  Köztársaság  költségvetéséből  a  helyi  önkormányzati
egységbe való átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az
autonóm tartományba való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet
(SzK Hivatalos Közlönye 6/06 és 108/08)

 Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11)
 A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,

04/13 )

A programkészítés alapkoncepciója: 

1. A szolgáltatások termelési terjedelmének  becslése a 2016 évre,  az elszámolási kontók
szerinti  termelési  terjedelemből  indultunk  ki  a  vízellátásnál,  kanalizációnál  és
szemétkihordásnál,  és  más  tevékenységeknél,  annak  feltételezésével,  hogy a  szolgáltatások
terjedeleme azonos nagyságban fog megvalósulni Zenta helységben,

2. A Zentához tartozó településeken a mikrohálózatok üzemeltetésének átvétele

3. A 2017. évi üzletviteli program a várt kiadások finanszírozási lehetőségének, illetve a
szükségletek finanszírozására szolgáló bevételek megvalósításának a becslése.

4. A 2017. évi üzletviteli program a  Szerb Köztársaság Kormányának 05 számú 2015.11.05.
dátumú záradékának  (023-11810/2015) alapján készült, valamint a szakszolgálat adatai
alapján.

Vizió

A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási  szabványrendszert vezetett be (SRBS 
ISO 9001/2008), amely meghatározza viziókat, a minőség politikában

MINŐSÉG POLITIKA

 A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban 
az üzleti siker alapja  a KLKV Zenta további fejlődéséhez 

A minőségi szolgáltatás  legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek

és elvárásainak.
A szolgáltatások minőségének  teljesítéséhez

meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak
melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.

Törekszünk hiba nélkül dolgozni,
tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,

amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve

Folyamatosan  kell javitani a minőségrendszert
Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni 

a munkában és a szolgáltatások végzésében.
A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a 

nem-megfelelőséget

Szakmailag képezzük magunkat,
mert minden munkás  folyamatos képzés és oktatása által
aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.
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Folyamatosan felülvizsgáljuk és  fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,
ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,

akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.

Professzionálisan és felelősségteljesen  dolgozunk 
A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére

kihat,
ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának  az előfeltétele .

 A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége,
a munkakultúra és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos

beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai felszereltség javitása, a hosszútávú üzleti
kapcsolatok ápolása

A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS
szabvány következetes alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan

erősiti hirnevét és hozzájárul a szakma fejlesztéséhez

Szeretnénk,hogy minden felkérést és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen,
halogatás nélkül feldolgozzunk és realizáljunk.

Célok

A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a 
tervezett állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik  az elsődleges tervi 
döntéseket a vállalat fejlödésben.

Célok listája  a 2017-es évben

1 Javitani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

2 A mikrohálózatok átvétele

3 Vizórák cseréje 

4 A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

Javitani a megfizettetést  a  fogyasztói névjegyzék frissítésével

s. sz
Szerv.

Szolgálat
/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1.
Általános 
szektor

Meghatározni a tartozásokat 
és kiküldeni a 
figyelmeztetéseket

Rendszeresen ellenőrizni
a felhasználók kartonjait
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2.
Általános 
szektor

Kiírni a listát azokról a 
tartozókról, akiket perre vagy a
vizhálózatról való 
lekapcsolásra  javasolnak az 
igazgató hitelesitésével

Elkülöniteni a
rendszertelenül

fizetőket

3
Általános 
szektor

Elemezni a megvalósult 
figyelmeztetéseket,
benyújtani az igazgatónak 
jóváhagyásra

4
Általános 
szektor

Frissiteni a fogyasztók  cimeit, 
ellenőrizni az adatokat a 
helyszinen.

folyamatos
Javitani a

megfizettetést
20%-kal

Mikrohálózatok átvétele 

s. sz
Szerv.

Szolgálat
/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1.
Vizvezeték 
karbantartás
a

Átadni a meglevő 
objektumokat

Megbizni az ellenőrzési
hatóságot az átadásra

2. Beruházás

Elkésziteni a tehnikai 
dokumentaciót hogy a 
vizhálózat összhangban 
legyen a törvényi előirásokkal

Elkésziteni a megbeszélt
tehnikai dokumentációt a

a hálózatra.

3. Igazgató
Lefolytatni  a megbeszéléseket
a helyi közöség vagy az 
önkormányzat képviselőivel

Elfogadás módja a
beruházás

társfinanszirozására

4. Beruházás
Kidolgozni az ajánlatokat a 
munka elvégzésére

5.
Vizvezeték 
karban-
tartása

Munka folyamatos végzése

 felhasználók
számának
növelése,

bakteriálisan
megfelelö ivóviz

biztosítása

Vizórák cseréje 

s.
sz

Szerv.
Szolgálat
/funkció/

Aktivitás Feltételek Eredmény

1. Vizellátás
Lista azokról a felhasználókról
ahol cserélni kell a vizórákat

2. Vizellátás
Leszerelni és felszerelni a 
hitelesített vizórákat

3 Raktár Hitelesíteni a vizórákat
Vizóra cseréje a
törvénnyel előirt

határidőig
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A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

s.
sz

Szerv. Szolgálat
/funkció/ Aktivitás Feltételek Eredmény

1 Műszaki
Alapadatok beszerzése a terv 
elkészítéséhez

2 Beruházás Megbeszélések a tervezővel A terv elkészítése

2. Szervezési ábra

A mellékletben található a vállalat szervezási ábrája, a vezetők és a szervezési egységek
nevének felsorolásával 

3. Felbecsült fizikai megvalósulások a 2017. évben

A  2016-os  évre  kiszámlázott  megvalósulások  alapján  a  2017-es  évre  a  következő  fizikai
mennyiségeket tervezzük

2017 Község
intézményei

jogi személyek lakosság összesen

1 Vizellátás  m3 64.642,40 45.973,2 800.189,30 910.804,90

2 Szennyvizelvezetés     m3 63.996,18 112.518,7 728.420,71 904.935,59

3 Szennyviztisztitás  m3 63.996,18 115.023,6 737.334,40 916.354,18

4 Szemét elhordása  m2 533.780,41 908.888,4 6.524.926,2 7.967.595,01

A járműpark kor és állapot szerinti áttekintése 

   Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta  gépjármű parkja nagyon öreg, ezért  a
karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint
a mehanizáció nem eléggé felszerelt.

Lista az osztályokon levő járművekről  2016 -ban

Sorszám Jármű fajtája Jármű márkája Gyártás éve Старост возила

Vízvezeték
karbantartása

1. Piros terepjármű Iveko  35SЕ 1996 20

2. Piros Poli Jugo Skala 2002 14

3. Florida poli Florida 1,3
Poly

2004 12

4. Kisbáger Hidromek 2007 9

5. Dacia kombi Dacija 2010 6

6. Punto Fiat Punto 2006 10

Kanalizáció 7. Zastava terepjármű Zast.50.81NК 1990 26
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karbantartása

8. Doublo Fiat Doublo 2007 9

9. Ciszterna ТАМ 130-Т11 1987 29

10. Piros Poli Jugo Skala 1997 19

11. Sárga teherautó N TAM 130-T11 1986 30

12. Kanal Jet FAP 2023 2006 10

Hulladék
kihordás

13. Teherautó FAP2136 1997 19

14. Sárga
szemetesautó

Norba

FAP 2023 2006 10

15. Kék szemetesautó
Norba

FAP1620 1997 19

16. Piros szemetesautó
Norba

FAP 1620 1991 25

17. Konténerszállító
autó ТАМ

TAM 130-T11 1989 27

18. Konténer szállító
autó МB

MB 1213 1989 27

19. Konténer szállító
autó Iveko

Iveko 2016 0

20. Sárga terepjármű ТАМ75-T5 1984 32

21. Buldózer ТG 110 - -

22. Kompaktor Bomag 1994 22

23. Punto Fiat Punto 2006 10

Zöld felület

24. Traktor IMT IМТ 542 1991 25

25. Traktor utánfutó IМТ 63540 1991 25

26. Kertész. traktor Goldvini 2006 10

27. Traktor Hinter 2015 1

28. Punto Fiat Punto 2006 10

Temetkezés
29. Fehér kombi Hyundai

VAN1
2006 10

Mehanikusok

30. Sárga poli Poli kom. JEG 1996 20

31. Fehér Skoda Skoda Felicia
1.3

1997 19

32. Piros Skoda Skoda Felicia
1.9. D

1998 18

33. Skoda Fabia Skoda Fabia
1.4

2003 13

34. Piros Yugo Yugo Tempo
1.1

1999 17

35. Lada karavan Lada K 2001 15
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Vízellátás 36. Feher Yugo Yugo Tempo
1.1

1999 17

37. Doublo Fiat Doublo 2008 8

38. Punto Fiat Punto 2006 10

Átlag életkor 15

Körülbelül 50% a vizvezetéknek 40 év felett van, ez mellett nem jól van kialakitva.
   A zöld felületek karbantartását és a közfelületek karbantartását éves szinten egy csökkentett
program alapján tervezzük, a szolgáltatásokat  az önkormányzatban illetékes személy által adott
megrendelés alapján fogjuk végezni.

 A KLKV Zenta minden területen különös figyelmet fordit a környezetvédelemre.

4. PÉNZÜGYI ELŐREJELZÉSEK ÉS A 2017-ES ÉV ÜGYVITELI PROGRAM

        KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

 Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv

 BEVÉTELEK

 Pénzügyi értékmutatók a 2016. évben – BEVÉTELEK – eltérések szöveges magyarázata

A vállalat bevételeit hazai piacon valósítja meg. A 2016.-оs éves terv 185.458  ezer dinár bevételt
látott  elő,  a  kilenchónapos megvalósulás alapján végzett  éves projekció  181.931  ezer dinárt
eredményez.
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 A szolgáltatások mértéke kisebb nagyságrendben valósult meg a tervezettnél.
A közfelületek tisztántartása és a zöldfelületek fenntartása a községi költségvetésből pénzelődik,
a szolgáltatás terjedelme lecsökkent, ezáltal  a bevételek is kisebbek lettek. A község részéről
megrendelt egyéb munkák is kisebbek lettek a tervezettnél.
A közmunkánál tervezett 738 ezer dináros összegből 653.081 dinár valósult meg bevételként.
A biztosításból eredő károk bevételi  megvalósulása  a tervezett   1.400  ezer  dinár nagyságban
látszik megvalósulni,
A 2017-es évben  182.949 ezer dinár a tervezett összbevétel. A bevételek a következőféleképp
mutathatók ki:
- ügyviteli bevételek,
- pénzügyi bevételek,
- egyéb bevételek.
Az ügyviteli bevételek tervezett összege  174.758 ezer dinár, ami nagyobb a 2016-ra tervezett 
összegnél . Az ügyviteli bevételek legjelentősebb részét az alaptevékenységekből eredő 
bevételek teszik ki.
A kamatok és egyéb bevételek összege a 2017-es tervbe kevesebb mint 10%-ot tesznek ki.

Pénzügyi értékmutatók: 2016-előrejelzés, 2017-terv
 KÖLTSÉGEK

számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

5011 KIS KER. BESZERZÉSI 
ÉRT.

3.000.000,00 3.095.038,00 4.126.700,00 4.000.000,00

5110  FOGYÓ ESZKÖZ KÖLT. 7.060.000,00 3.794.112,00 5.058.800,00 6.000.000,00

5140 ALAKTRÉSZ KÖLT 3.000.000,00 1.785.404,00 2.380.500,00 2.500.000,00

5152  AUTÓ GUMI KÖLT 700.000,00 259.896,00 346.500,00 600.000,00

5150 LELTÁR KÉSZLET 700.000,00 431.775,00 575.700,00 600.000,00

5127 HTZ-ÉS FELSZER. KÖLT 710.000,00 458.670,00 611.600,00 700.000,00

5122 IRODA ANYAG KÖLT. 900.000,00 506.577,00 675.400,00 600.000,00

5130 ÜZEMA ÉS KENŐA.KÖLT. 9.000.000,00 6.471.415,00 8.633.800,00 9.000.000,00

5133 ELEKT. ÁRAM KÖLT. 12.000.000,00 8.449.918,00 11.266.500,00 11.000.000,00

5135 FŰTÉS KÖLT. 2.800.000,00 839.131,00 2.000.000,00 1.800.000,00

5134 GÁZ KÖLT. 16.000,00 3.937,00 5.200,00 10.000,00

5200 BRUTTO FIZETÉS KÖLT. 70.408.000,00 52.039.367,00 70.408.000,00 67.058.000,00

52001 BRUTTO FIZETÉS KÖLT.-
KÖZ MUNKA

606.000,00 544.598,00 581.948,00 606.000,00

5211 JÁRULÉK KÖLT. MELY A 
MUNKAADÓT TERHELI

12.551.000,00 9.315.046,00 12.551.000,00 12.004.000,00

52111 JÁRU.KÖLT.MELY A 
MUNKAAD. TERH.-KÖZ M.

132.000,00 97.483,00 104.168,00 132.000,00

5240 IDEIGL. ALKALMI MUNK. 
KÖLT.

800.000,00 125.073,00 800.000,00 300.000,00

5260 FELÜGY BIZ. UTÁNI KÖLT. 258.000,00 150.528,00 258.000,00 258.000,00

52901 VÉGKIELÉGÍTÉS 1.552.000,00 2.080.932,00 2.200.000,00 820.000,00

52903 ÉVFORDULOS AJÁNDÉK 200.000,00 123.194,00 200.000,00 640.000,00

52904 HALÁL ESETÉN TÖRTÉNŐ
SEGITSÉG 

100.000,00 250.125,00 250.125,00 100.000,00

529043 SZOLIDÁRIS TÁMOGATÁS 800.000,00 575.062,00 800.000,00 800.000,00
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számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

52910 UTAZÁSI KÖLT. A 
MUNKAHELYRE

800.000,00 545.060,00 800.000,00 800.000,00

52911 UTAZÁSI KÖLT.- NAPIDIJ. 50.000,00 6.603,00 50.000,00 50.000,00

529301 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 
SZOLGÁLATI UTRA

74.000,00 8.730,00 50.000,00 74.000,00

5310 SZÁLLITÁSI KÖLTS. 32.000,00 19.749,00 32.000,00 30.000,00

5311 POSTAI SZOLG. EREDŐ 
KÖLT.

3.200.000,00 2.663.738,00 3.200.000,00 3.500.000,00

5312 POSTAI SZOLG. EREDŐ 
KÖLT.-TELEFONOK

800.000,00 445.732,00 594.300,00 850.000,00

5320 FOLYÓ KARBANTARTÁS 
KÖLTSÉGEI

6.300.000,00 3.998.068,00 5.330.700,00 6.300.000,00

539201 EGYÉB TERM. SZOLG. 
KÖLTS.-ÉPÍT.KISIP. MUNK

0,00 205.800,00 205.800,00 200.000,00

53922,23 TERMELŐI SZOLG. 
KÖLTSÉGEI-GÉPI ÉS KÉZI

1.000.000,00 779.074,00 1.000.000,00 1.000.000,00

53921 ANALIZIS KÖLTSÉGEI. 1.600.000,00 860.856,00 1.147.800,00 1.200.000,00

5390 KOM. SZOLG.  KÖLT. 40.000,00 176.515,00 176.515,00 500.000,00

5391 MUNKA VÉDELEMBŐL 
EREDŐ KÖLT.

400.000,00 293.871,00 400.000,00 400.000,00

5398 EGYÉB SZOLG  KÖLT.-
JÁRMŰ REGISZT.

1.200.000,00 661.349,00 1.200.000,00 1.000.000,00

5399 EGYÉB TERMELÉSI 
SZOLG EREDŐ KÖLT.

50.000,00 0,00 51.000,00 50.000,00

53991 KORP. TÁMOG.ÖSSZEV. 
TEHN.ÉS MAN. SZOLG. 

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

53992 KORP.TÁMOG.ÖSSZEV. 
ŐRZŐ VÉDŐ SZOLG.

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

53993 KORP. TÁMOGATÁS 
TEMETKEZÉSI SZOLG.

0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

5400 AMORT. KÖLT 14.865.000,00 11.554.801,00 14.865.000,00 14.900.000,00

5500 PÉNZÜGYI REVÍZIÓ 
KÖLTSÉGEI.

250.000,00 204.000,00 204.000,00 250.000,00

5501 ÜGYVÉDI SZOLG ERED. 
KÖLT

500.000,00 253.800,00 338.400,00 500.000,00

5502 KONSALTING 
SZOLG.EREDŐ KÖLT

760.000,00 1.043.500,00 1.043.500,00 990.000,00

5503 EGÉSZS. SZOLG.EREDŐ 
KÖLT.- ORVOS

675.000,00 327.000,00 675.000,00 600.000,00

5504 FOGLAL. OKTATÁSÁBÓL 
EREDŐ KÖLT.

283.000,00 233.947,00 283.000,00 350.000,00

55071,72 IRODAI PROGRAMOK 
.MÓD. KÖLT.

1.000.000,00 652.080,00 870.000,00 1.000.000,00

5509 EGYÉB NEM TERM. KÖLT 1.450.000,00 1.076.004,00 1.450.000,00 1.290.000,00

5506 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-
PIAC,VÁS. FELÜ.K.

2.500.000,00 2.126.633,00 2.500.000,00

55061 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-
SEGÉDM. ANGAZS.

2.500.000,00 2.048.895,00 2.500.000,00

11 141



számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

55062 EGYÉB NEM TERM. KÖLT-
KORPOR. SZOLG.

3.000.000,00 749.496,00 3.000.000,00

5510 REPREZENTÁCIÓS KÖLT. 160.000,00 121.763,00 160.000,00 160.000,00

5511 AJÁNDÉKBÓL ERED. 
KÖLT

300.000,00 190.051,00 300.000,00 200.000,00

5520 BIZTOSITÁS FELSZ. ÉS 
INGATLANOKRA 

1.200.000,00 783.856,00 1.000.965,00 1.100.000,00

5530 FIZ FORG.ERDŐ KÖLT. 350.000,00 275.441,00 350.000,00 350.000,00

5532 BANK SZOLG.EREDŐ 
KÖLT.

70.000,00 35.668,00 70.000,00 70.000,00

5542 TAGSÁGI DÍJ SZAKM. 
CSOPORTOSULÁSOKBAN

26.000,00 33.900,00 40.000,00 50.000,00

55400 GAZD.KAM.TAGS.DIJ 160.000,00 99.747,00 160.000,00 160.000,00

55401 REGIONÁLIS KAMARA 
TAG.DIJA

249.000,00 157.496,00 249.000,00 249.000,00

55402 GAZDASÁGI KAMARA 
TAG.DIJA-TARTOMÁNY

163.000,00 104.997,00 163.000,00 163.000,00

5550 ADÓKÖLT. A VAGYONRA- 
ÉPÜLETEK

300.000,00 216.139,00 300.000,00 300.000,00

5551 DIJ AZ ELHASZNÁLT VIZ 
UTÁN

165.000,00 199.758,00 266.300,00 250.000,00

55511 DIJ AZ OBJEKTUMOK 
HASZN.-KANALIZÁCIÓ

1.750.000,00 423.440,00 1.250.000,00 1.300.000,00

55513 DIJ A VIZSZENNYEZÉSRE 
- KANALIZÁCIÓ

300.000,00 142.806,00 190.000,00 300.000,00

5555 KÜLÖNLEGES DIJAK - 
KÖRNY.VÉDELEM

12.000,00 8.931,00 12.000,00 12.000,00

5591 ILLETÉKEK 2.000.000,00 1.857.815,00 2.000.000,00 2.500.000,00

5590 HIRDETÉS UTÁNI KÖLT. 100.000,00 71.104,00 100.000,00 100.000,00

5595 TÖRVÉNYES 
FIZETÉSCSÖKKENTÉS

6.000.000,00 4.552.767,00 6.000.000,00 6.000.000,00

55991 EGYÉB NEMANYAGI 
KÖLTSÉGEK

68.000,00 68.000,00 50.000,00

5620 KAMATKÖLTSÉGEK 
KOMERCIÁLIS BANKNÁL

100.000,00 10.000,00

5624 ADÉSVÉTELBŐL EREDŐ 
KAMAT KÖLTSÉGEK

20.000,00 6.834,00 20.000,00 10.000,00

5625 КÖZBEVÉTELEK 
KÉSEDELMI KAMATK.

10.000,00 10.000,00 10.000,00

5630 ÁRFOLYAM KÜLÖNB. 
EREDŐ REALIZ.

8.905,00 10.000,00 10.000,00

5702 NEM LEIRT ALAP ESZK 
KÖLT.-FELSZ.

2.000,00 2.000,00 2.000,00

5742 ANYAG HIÁNY 2.000,00 2.000,00 2.000,00

5743 HIÁNY AZ 
ALKATRÉSZEKNÉL

2.000,00 2.000,00 2.000,00

5761 KÖLT. A KÖZVETLEN 
LEIRÁSBÓL

400.000,00 974.186,00 974.186,00 1.000.000,00
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számla
szám

leirás éves terv 2016-re
rebalansz 2

Realizáció 
2016.09.30.

Realizáció
becslések alapján

2016.12.31

éves terv 
2017-re

5762 KÖLT. A KÖZVETLEN LEIR.
DÖNTÉS ALAPJÁN

300.000,00 88.798,00 300.000,00 300.000,00

5770 KÖLT ANYAG 
CSÖK.KÖVETKEZTÉBEN

2.000,00 2.000,00 2.000,00

5791 ADOTT RABAT UTÁNI 
KÖLTS.

350.000,00 244.333,00 350.000,00 400.000,00

5796 HUM. KULT.EGÉSZS. 
SEGITSÉG

40.000,00 40.000,00 40.000,00

5798 KÖLT ELŐZŐ ÉVEKBŐL 80.000,00 80.000,00 80.000,00

5799 EGYÉB NEM 
ELŐRELÁTOTT KÖLT.

10.000,00 149,00 10.000,00 10.000,00

ÖSSZESEN 185.313.000,00 132.931.466,00 180.282.407,00 182.554.000,00

Pénzügyi értékmutatók a 2016. évben – KÖLTSÉGEK – eltérések szöveges magyarázata

A 2016-os ügyviteli terv  185.313 ezer dinárt látott elő a vállalat működéséhez, ami a becslések 
alapján 180.282 ezer  dinár nagyságban várható megvalósulni. Az év folyamán két pénzügyi 
rebalansz után a költségek realizálásában nincs nagyobb eltérés, csak a következő tételeknél: 
- a kereskedelmi árúk összértéke 900 ezer dinárral több lett a tervezettnél, de ezek nagysága a 
temetések számától függ,
- a kanalizáció utáni illetéket a minisztérium rója ki, a szennyvíz minőségétől függően,
- a közmunka után tervezett költségek 686 ezer dinár nagyságban valósultak meg, a nemzetközi 
munkáltatói szervezeten keresztül rokkant munkásokat foglalkoztattunk a közmunkára
Vállalatunk a becslések  alapján 1.649 ezer dinár nyereséget fog megvalósítani.

A 2017-es évre a tervezett összköltségek 182.554 ezer dinárt tesznek ki a következők szerint:
- ügyviteli költségek
- pénzügyi költségek
- egyéb költségek
Az ügyviteli költségek 178.008 ezer dinárt tesznek ki, amik felölelik a következőket: személyi 
költségek, üzemanyag és energia költségei, amortizációs költségek, anyagi költségek, 
karbantartási költségek, termelési és nemanyagi költségek.
A személyi költségek a kereseteket, adókat, járulékokat és egyéb személyi juttatásokat ölelik fel. 
Ezek a költségek  83.642  ezer dinárt tesznek ki, és 6.000 ezer dinárt a Köztársasági 
költségvetésbe kell befizetni a személyi jövedelmek 10%-os csökkentése alapján.
Az üzemanyag  és az energia költségei azonos szinten lettek tervezve mint a 2016-os évben.
Az amortizációs költségek 14.900 ezer dinár összegben lettek tervezve.
Az anyagi költségek 15.000 ezer dinár összegben lettek tervezve.
A karbantartási költségek 6.300 ezer dinár, ugyanannyi, mint a 2016-os évben a géppark 
elöregedettsége okán, mivel jelentősek az üzembentartás költségei.
A kamatok és az egyéb költségek összeségükben kevesebb mint 10%-ot tesznek ki a 2017 évi 
terben. 

Ügyviteli eredmények és a nyereség felosztása

Az ügyviteli programban a KLKV nyereséget tervez megvalósulni a 2017-es évben 395 ezer dinár
nagyságban. A nyereség elosztása a Közbevételekről szóló törvény rendelkezései alapján lesz 
felosztva. A nyereség felosztására és az abból való előző évek veszteségeinek fedezésére az 
alapító jóváhagyása szükséges.  
A tehnikai felszereltség tekintetében a vállalat gépparkjának átlagéletkora 15 év, ami miatt a 
karbantartás  nagy költségigényű, az üzembentartás nehézkes, technológiailag nem korszerű.
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5. FIZETÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS POLITIKA

A foglalkoztatási politika abból a feltevésből indult, hogy az egész évben a foglalkoztatottak 
száma 121 között lesz.

A fizеtés politika abból a feltevésből indul, hogy a fizetés tömege nem növekszik éves szinten, és 
a vállalat azt az egyéni átlag  szintet tartja amit 2016 végén elért. 

 Képzettség szektorok szerint

Sor 
sz.

Fokoz
at

ÁLTALÁNOS
OSZTÁLY

ТEHNIKAI
OSZTÁLY

KÖZGAZDASÁGI-
BERUHÁZÁSI O.

GAZDASÁGI-
PÉNZÜGYI O. ÖSSZESEN

dolg.
száma

31.12.16
.

dolg.
száma

31.12.17
.

dolg.
száma

31.12.16.

dolg.
száma

31.12.17.

dolg.
száma

31.12.16.

dolg.
száma

31.12.16ó
7.

dolg.
száma

31.12.16.

dolg.
száma

31.12.17

dolg.
száma

. 31.12.16

dolg. száma
31.12.17.

1 VII 1 1 2 2 4 4 0 0 7 7

2 VI 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5

3 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 IV 4 4 14 13 7 7 9 9 34 33

5 III 8 9 16 17 3 3 1 1 28 30

6 II 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

7 I 2 2 43 43 0 0 0 0 45 45

ÖSSZES. 16 17 77 76 15 15 12 12 120 120

+igazgató +igazgató

Mindösszesen:     121               121

6. BERUHÁZÁSOK
Beruházási terv 2017

Számlaszám megnevezés éves terv
 2016 -ra

rebalansz 2

realizáció
2016.09.30

realizáció
becsl. alapján 
 2016.12.31.

éves terv
 2017-re

559912,559904 Vízmező felszerelések 500.000,00 513.813,00 513.813,00 500.000,00

55992 Szennyvíztisztító felszerelések 1.000.000,00 657.962,00 657.962,00

55998 Számítógépes felszerelés 500000,00 389.032,00 500.000,00 500.000,00

559911 Búvárszivattyú 650.000,00 477.307,00 477.307,00

559901 Kanalizációs felszerelés 300.000,00 0,00 0,00 250.000,00

559902 Felszerelés közfelületek karbantart. 140.000,00 64.641,00 64.641,00

559903 Parking szerviz felszerelése 180.000,00 180.000,00

559955 Aggregát 280.000,00 182.904,00 182.904,00

559996 Szervízautó 1.000.000,00 999.000,00 999.000,00

559997 Konténerszállitó teherautó 7.300.000,00 6.722.000,00 6.722.000,00
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Számlaszám megnevezés éves terv
 2016 -ra

rebalansz 2

realizáció
2016.09.30

realizáció
becsl. alapján 
 2016.12.31.

éves terv
 2017-re

55993 Kutak regenerálása 650.000,00 645.000,00 645.000,00 650.000,00

559954 Kanális emelő 85.000,00 85.000,00 150.000,00

559914 Csőszerelvények felújítása 500.000,00 446.217,00 459.346,00

559961 Víztartalék tanulmány renuvelálása 500.000,00 500.000,00

559972 Tervek vízhálózat rekonstrukcióra 500.000,00 300.176,00 471.920,00

559973 Kút tervek 500.000,00 450.000,00 450.000,00

559981 Számitógépes szoftver a kútmezőre 600.000,00

559920 A rács felújítása a szennyvíztisztítón 2.500.000,00

559925 Szenzorok a szennyviztisztitóra 350.000,00

559926 PLC modulok  a szennyviztisztitóra 500.000,00

559927 Frekvens regulátorok a szennyvizt. 500.000,00

559928 Keverő rotor a szennyviztisztitóra 200.000,00

559929 Rács a meh. tiszt. a szennyvizt. 250.000,00

5599201 A meh. konstr. festése a szennyvizt. 220.000,00

5599041 A vízhálózat szanálása 500.000,00

5599042 Jármü-Pickup vízhálózat 500.000,00

5599043 Vízóra olvasó műszer-Psion 500.000,00

559998 Személyautó 2.000.000,00

5599051 Önjáró kaszálógép -nagy 1.300.000,00

5599052 Önjáró kaszálógép -kicsi 400.000,00

5599053 Láncfürészek 300.000,00

5599054 Traktor 100 KS 4.000.000,00

5599055 Utánfútó 200.000,00

559906 Felszerelés a piacra 100.000,00

559982 Irodai felszerelés 255.000,00

559971 Vizhálózat felújitásának terve 500.000,00

559962 Energiahatékonysági terv 500.000,00

559963 Munkagépek javitása 500.000,00

559964 Vákum pumpa javitása-Kanal Jet 300.000,00

559965 Homlokzat festése 375.000,00

14.585.000,00 11.848.052,00 12.228.893,00 20.080.000,00
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A JÁRMŰVEK BESZERZÉSI TERVE 2017 ÉVRE

Beruházások fajtája  Ezresekben

sorszám megnevezés Terv 2016 becslés 2016 Terv 2017
1 2 3 4 5
1 objektumok 5.135 1.576 4.025
2 felszerelés 7.950 10.203 14.555
3 egyéb 1.000 450 1.500

4 összesen 14.085 12.229 20.080

Beruházások forrása – összesen

sorszám forrás Terv 2016 becslés 2016 Terv 2017
1 2 3 4 5
1 Saját eszközök 6.785 5.507 20.080

2
községi 

költségvetés 0 0 0
3 Egyéb források 7.300 6.722 0
4 Nem felosztott 0 0 0

5
Helyi 
közösségek 0 0 0
ÖSSZESEN 14.085 12.229 20.080

16

sorszám

 SZEMÉLYI JÁRMŰ

1 Új személyi jármű 2.000.000,00
2
3

…

 TEHERJÁRMŰ
1 Használtautó -szervízes 500.000,00
2
3

…

A FELBECSÜLT BESZERZÉS  ÖSSZÉRTÉKE 2.500.000,00

Jármű tervezett beszerzése 
(a jármű típusa, karakterisztikája)

Felbecsült beszerzés 
értéke dinárban

 A 2016-OS ÉVRE TERVEZETT JÁRMŰVEK BESZERZÉSÉNEK MEGVALÓSULÁSA
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 Költségvetési tőke befektetés / hosszútávú befektetések / és szöveges magyarázat 
Szükséges tervezni a beruházásokat hosszú távra a előlátott összegben és az ahhoz szükséges 
finanszirozást. A mellékletben megtalálható a kitöltött táblázat a rendelkezésre álló adatokkal és a
tervezett értékekkel és a finanszirozási forrásokkal. Az alábbiakban felsorolásra kerül minden 
hogy milyen tervekkel rendelkezik a vállalat, és mi egyébre lenne nagy szükség.
A vállalat ügyvitelében a kiadásokat saját bevételekből finanszirozza, melyeket a piacon valósit 
meg,az elvégzett kommunális szolgáltatások által a polgárok és az önkormányzat felé. 
A költségvetésből eredő bevételek  céleszközök beruházási befektetésekre az alapeszközökbe a 
tevékenység végzésére és közmunkákra. 
A vállalat mint közvállalat egyedülűllóan végzi ügyvitelét az alapitói okiratnak megfelelően.

A beruházási terv magába foglalja:

Tervezett épitkezések:

Vizhálózat kiépitése a meglevő tervek szerint – Kossuth Lajos utca egy részét, Posta utca részét, 
Nemanjina utca részét, Karadjordjeva utca részét, Major Samardžić utca részét, Alsó Tiszapart 
utca részét, Goca Delčeva utca részét és a Városkörüli út részét.
Költségvetési tőke befektetés

Kiépités megrendelés alapján

Házi csatlakozások víz és kanalizációra

Gépek és felszerelések

Felszerelés a zöld felület karbantartására
Felszerelés a kanalizáció karbantartására
Felszerelés a vizmezőre és vízhálózatra
Felszerelés a szennyvíztisztítóra
Felszerelés a parkoló tevékenységre
Felszerelés a piachoz
Számitógépes felszerelés
Szervízkocsi
Személyautó

Szolgáltatások
Kútregeneráció
Víztartalékok tanulmányának felújítása
A központi épület energetikai jellemzőinek javítása
A  Déli  pumpaállomás és tartály tervdokumentációjának innovációja

A vízvezetékhálózat felújításának terve

A munkagépek és pumpák nagyjavítása 
A HACCP minőségrendszer bevezetése

Elkésziteni a műszaki-terv dokumentációt

Szükséges lenne:
-Szennyviztisztitó kibővítésének terve - második szakasz
-Terv 50 km-es vizhálózat helyreállitására,
-Városi temető rendezési terve
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7. TARTOZÁSOK

A vállalatnak nincs sem rövid sem hosszútávú hitele.

8. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK TERVE AZ ÁRÚK, SZOLGÁLTATÁSOK ÉS MUNKÁK
BESZERZÉSÉRE  A  TEVÉKENYSÉG  ELVÉGZÉSÉHEZ,  FOLYÓ  ÉS
BERUHÁZÁSI KARBANTARTÁSOKRA ÉS KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

Az ügyviteli program  2017. évre függetlenül  a  beruházási táblázattól, külön táblázat utal a  
végzett tevékenységekhez, a folyó és  a  beruházási karbantartáshoz szükséges  tervezett 
pénzügyi eszközökre.
A  közvállalatokról  szóló törvény 50. szakasza alapján a különleges célokra  fordítható eszközök 
a  2017-es  évi ügyviteli programban a következők szerint alakulnak 

 ESZKÖZÖK KÜLÖNLEGES CÉLOKRA

dinárban

Sorsz
.

Pozíció
Realizáció

2016
évben

Tervezett 
2017
évben

Terv az első 
negyedben

2017

Terv a másod.
negyedben

2017

Terv a
harmad. 

negyedben
2017

Terv a negyedik
negyedben

2017

1 Szponzorálás 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Donáció 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Human. 
tevékenységek

0,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

4 Sport tevékenységek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Reprezetáció 160.000,00 160.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

6 Reklám és 
propaganda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Egyéb-ajándék 300.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

9. ÁRAK

 Nem tervezünk áremelést
A mellékletben megtalálható a vállalat árjegyzéke:

10. KOCKÁZAT  KEZELÉSE

A kockázat kezelése törvényi kötelezettség és kulcsfontosságú a jó irányításhoz.
Az emlitett kockázat kezelés kivételesen fontos a közvállalatnak, mert ezáltal minőségesen 
elvégezhetők és ellenőrizhetők a kijelölt feladatkörök.

A kockázat definicója  „minden olyan esemény vagy probléma ami befolyásolhatja a stratégiai és 
operativ célok elérését ”Az elszalasztott lehetőségeknél is figyelembe kell venni a kockázatot.

1.A vállalati célok kockázatai
2.Tevékenységből eredő kockázatok
3.Pénzügyi kockázatok

A vállati célok kockázatai

A megfizettetés javitása a fogyasztói névjegyzék frissítésével
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Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -aktivitás és ellenőrzés    - folyamat folytonosága  -gyenge ellenőrzés  -csökkentett eszközök 
a vezetésben

Mikrohálózatok átvétele

Kockázat forrása         Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -szocio-politikai  -előirások alapján  -felsőbb szint elkötelezetségi  -társadalom

 hiánya    jelentik

Vizórák cseréje

Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-gazdasági  -szolgáltatás  -szabályok végrehajtása     -nem kézzelfogható 
-pénzügyi        -elóirások alapján 

A vízkapacitás növelése a déli vizmezőn 

Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
- pénügyi  -szolgáltatás               -eszközök hiánya  -eszközök és 
erőforrások

 csökkenése

Tevékenységből eredő kockázat

Ivóviz ellátás

Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -tehnikai  -szolgáltatás  -hiányosságok a rendszerben    -költségek növeledése
 -üzemeltetési

Elavult a hálózat és a felszerelés és nincs elegendő pénzügyi eszköz.Nem megfelelő a szolgáltatás ára.Ha
megfelelő ára lenne a szolgáltatásnak 3-5 éven belül  ennek a tevékenységnek a kockázatát  minimális
szintre tudnánk hozni.

Az atmoszf  érikus és szenyviz elvezetése és megtisztitása

Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -kevés tehnikai  -szolgáltatás  -felhasznlók felelötlensége   -költségek növekednek
 -üzemeltetési

Nincs nagyobb kockázat a relativ új hálózatban és a felszerelésben.  Kis kockázatot jelent nem megfelelő
használata a kanalizációs rendszernek. Változtatni kellene a felhasználók hozzáállásán.

A kommunális hulladék kezelése

Kockázat forrása       Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -tehnikai -szolgáltatás    -rendszer hátrányai             -költségek 
növekednek
 -üzemeltetési

A gépek elavulása a gyakori meghibásodásokhoz vezet ami növeli a  költségeket és ez kihat a szolgáltatás 
minőségére.Szükséges egy új jármű beszerzése ami csökkenti az ügyviteli kockázatot ebben a 
tevékenységben.

Zöld közterületek karbantartása
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Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-gazdasági  -bevétel  -függőség a munkáltatótól     -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja meg az időszakos munkát. Megoldás
erre hogy találunk munkát, szolgáltatást a harmadik személy részére, vagy csökkentjük a tervezett területet
vagy munkarőcsökkentés lesz szükséges a szolgálatból.

Tisztaság fenntartása közterületeken

Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
 -gazdasági  -bevétel  -függőség a munkáltatótól      -pénzügyi veszteség

Fenáll a kockázat hogy a költségvetési munkáltató részben valósitja.  Megoldás erre hogy csökkenteni a
tervezett területet munkára .

A köz parkoló kezelése

Kockázat forrása         Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-egyéni aktivitás  -folytonos üzemeltetés  -foglalkoztatottak nem  -költség növekedés

    érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Mezőőri tevékenység

Kockázat forrása         Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-egyéni aktivitás -folytonos üzemeltetés             -foglalkoztatottak nem           -negativ kép

    érzik saját szerepüket

A kockázat elkerülhető az alkalmazották állandó ellenőrzésével.

Temető kezelése és a temetkezési szolgáltatások elvégzése 

Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése      -szolgáltatás  -szabályok nem érvényesülnek    -költségek 
növekednek   -szakmai felelőség  közvetlenül
-negativ kép

A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével

A piac vezetése

Kockázat forrása  Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
-foglalkoztatottak viselkedése  -előirások alapján  - foglalkoztatottak nem  -törvényi bűntetés
-törvényi    érzik saját szerepüket  -pénzügyi veszteség

 A kockázat elkerülhető az alkalmazották rendszeres ellenőrzésével.

Utcák és utak karbantartása

Kockázat forrása              Kockázat meghatározása  Kockázat ellenőrzése      Kockázat hatása
- tehnikai      -szolgáltatás                             -rosszul felszerelt               -negativ kép
A kockázat csökkenthető lenne ha konkrétan meg lenne határozva  ebben a tevékenységben a 
kötelezettség a felszereltséggel összhangban, és ettól függöen milyen licenca szükséges .
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A PÉNZÜGYI KOCKÁZAT KEZELÉSE

1. Pénzügyi kockázat tényezői

A gazdasági társaság az ügyvitele során különféle kockázatoknak van kitéve: piaci kockázat, hitel 
kockázat, fizetőképeségi kockázat. A kockázat kezelése a gazdasági társaságokban annak a 
biztositása hogy a kiszámithatlanságot a pénzügyi piacokon és más esetleges negativ hatást a 
minimumra csökkentsen a pénzügyi ügyvitele során.A kockázatok kezelését a pénzügyi szolgálat 
végzi a gazdasági társaságokban a cég politikájával összhangban és az igazgató 
jóváhagyásával.

Piaci kockázat
A pénzügyi kockázat,annak a  kockázata hogy valós értékben történik e a jövőbeni 
pénzügyiforgalom,   a pénzeszközök változóak mert vátozik a piaci ár is. A piaci kockázat 3 féle 
lehet, ezek pedig:

A deviza árfolyam változásainak kockázata 
A gazdasági társaságnak nincs követelése és kötelezettsége devizában ,nincs nagyobb kockázat 
az árfolyam változásoknál devizában.

Az árváltozás kockázata
A gazdasági társaság nincs kitéve nagyobb kockázatnak az árváltozás vonatkozéséban, 
tekintettel arra  hogy nincs nagyobb befektetése mint a rendelkezésre álló eladás.

A kamatláb változásainak kockázata
A gazdasági társaságok kockázata a kamatláb vonatkozásában nem jelentős, mivel ilyen 
kötelezettségek a hosszúlejáratú hitelekből adódnak amit a bankok adnak. A gazdasági 
társaságnak nincs hosszúlejáratú hitele a bankoktól. Bevételei és kiadásai a gazdasági 
társaságnak és a pénzforgalma független a piaci kamatláb változásoktól, tekintettel hogy a 
gazdasági társaságnak nincs jelentős kamatozó eszköze, sem kötelezettsége.

 Hitelezési kockázat
A hitelezési kockázat a gazdasági társaság pénzügyi veszteségének kockázata ha a másik 
szerződő fél  pénz eszközökben   nem teljesiti  szerződéses kötelezettségét. A hitelezési kockázat
elsősorban a  ügyviteli követelésekből adódik  
A gazdassági társaság elemzi  a  fiztőképességet minden új vevőnek ,mielött ajánlatot tenne a 
szokásos feltételekkel az eladásra. Ez igy müködik a kiépitési munkálatoknál is

 Fizetőképeségi kockázat
A fizetőképeségi kockázat  a gazdasági társaságoknak a kockázata amikor szembe kell nézni a 
nehézségekkel  mikor ki kell fizetni a saját pénzügyi kötelezetségeiket. A gazdasági társaság 
kezeli a saját fizetőképeségét azzal a céllal hogy mindig ki tudja fizetni az esedékes 
kötelezetséget.

2. Tőke kezelési kockázat
A tőke kezelés célja hogy a gazdasági társaság képes legyen arra, hogy határozatlan időre tudja 
müködtetni a céget a belátható jövőben.

A gazdasági társaság figyeli az eladósodottsági rátát. Ennek az együtthatónak a 
kiszámitásakor figyelembe veszik a netto adóságot és az össz tőkét.Netto adóságot akkor 
kapunk ha  az összes hitelböl (rövid és hosszútavú) kivonjuk a készpénzt.Össz tőkét akkor 
kapunk ha az állapotmérleghez hozzáadjuk a netto tartozást 

 Felügyelő bizottság elnöke

 Tot Eleonóra
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11. Mellékletek a KLKV 2017-es évi Ügyviteli programjához

5. Űrlap:  3.2.1.Állapot mérleg 2016.12.31.
6. Űrlap: 3.2.2.Siker mérleg 2016.01.01-2016.12.31.
7. Űrlap: 3.2.3.Jelentés a készpénzforgalomról 2016.01.01-2016.12.31.
8. Űrlap: 5.1. Állapot mérleg(terv 2017.12.31, negyedéves terv)
9. Űrlap: 5.2 Siker mérleg (terv 2017.01.01-2017.12.31, negyedéves kimutatás)
10. Űrlap: 5.4. Jelentés a készpénzforgalomról (terv 2017.01.01-12.31.,negyedéves kimutatás)
11. Űrlap: 5.5 Szubvenciók (terv 2017.01.01-2017.12.31, negyedéves kimutatás)
12. Űrlap: 6.1. Foglalkoztatottak költségei
13. Űrlap: 6.2. Foglalkoztatás dinamikája
14. Űrlap: 6.3. Terv a foglalkoztatottak képzettségéről
15. Űrlap: 6.4. Fizetéselszámolás és kifizetések 2017.
16. Űrlap: 6.4.1.1.  Havi foglalkoztatottság 2017.
17. Űrlap: 6.4.1.2.  Fizetésmassza, foglalkoztatottak száma, havi átlagok 2016.-ban
18. Űrlap: 6.5. Terv a Felügyelő bizottság tagjainak járulékai
19. Űrlap: 7.1.Kapitális beruházások 2017-2019
20. Űrlap: 8.1. Hitel tartozások -  áttekintés a jelenlegi hitel kötelezettségekről
21. Űrlap: 8.2. Nem kifizetett tartozások és nem megfizettetett követelések
22. Űrlap: 9.1.Táblázat tervezett pénzügyi eszközök az áruk munkák és szolgáltatások

beszerzésére  tevékenységek  végzésére
23. Űrlap: 9.2. Táblázat  eszközök különleges célokra
24. KLKV árjegyzéke 2015.01.01.
25. KLKV szervezési ábrája
26. Melléklet  1: A vállalat hatékonysági mutatói
27. Melléklet  2: A foglalkoztatottak struktúrája szektorok szerint
28. Melléklet  3: Tervezett pénzügyi eszközök közbeszerzésre
29. Melléklet  4  A kapitális beruházások terve
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A közvállalatokról szóló törvény („az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016. szám), 22. 
szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2017.ÉVI 

ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 

Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a zentai Elgas Közvállalat 2017. évi 
üzletviteli programját, amelyet a vállalat Felügyelő Bizottsága 2017. január 20-i ülésén az 
1/2017 számú határozatával fogadott el. 

II 

Ezt a végzést a Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 023-2/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

22.
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AZ ELGAS KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI ÜZLETVI-
TELI PROGRAMJA 

 Cég neve:   Elgas Közvállalat 
 Székhely Zenta 
 Fő tevékenység   Földgáz forgalmazása vezetéken keresztül 
 Törzsszám: 08025886 
 Adóazonositó szám: 101099903 
 KHESZ: 85963 
 Alapító::  Zenta község  

Zenta, 2016. december 20. és 2017.01.19.
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2017. TERV 

1 

T A R T A L O M 

1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK

2. SZERVEZETI  FELÉPÍTÉS

3. A 2017. ÉVI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

4. A 2017. ÉVI FIZIKAI AKTIVITÁSOK NAGYSÁGA

5. BÉR ÉS  FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

6. BERUHÁZÁSOK

7.  KÖTELEZETTSÉGEK

8. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK  JAVAK,SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

        AMELYEK A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ  ÉS  BERUHÁZÁSI 

        VALAMINT MÁS CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

9.ÁRJEGYZÉK 

10.KOCKÁZATOK KEZELÉSE 

11.MELLÉKLET 
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2017. TERV 

2 

BEVEZETŐ 

Az Elgáz KV Zenta ügyvitelében a következő törvényeket és alapszabályokat, ill. saját szabályzatait használja: 

 Közválalatokról szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 15/2016 )
 A komunális tevékenységegről szóló törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 88/2011)
 Energetikai törvény ( az SZK Hivatalos Közlönye 145/2014)
 Rendelet az Elgáz KV alapításáról (Zenta Község Hivatalos Lapja 30/2015)
 Rendelet a zentai Elgáz közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

(Zenta Község Hivatalos Lapja 15/2016)
 Rendelet a zentai Elgáz közvállalat megalapításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről

Zenta Község Hivatalos Lapja (2016 szeptember 29)
 Rendelet a hőenergia – termelés, -szállítás és –ellátás feltételeiről és módjáról (Zenta Község Hivatalos

Lapja 16/2013)
 Az Elgaz KV Zenta hőenergia ellátási rendszerének munka szabályzata
 Az Elgaz KV Zenta Alapszabályzata ( Zenta Község Hivatalos Lapja 25/2016)
 Az Elgaz KV Zenta Alapszabályzatának 14.szakasza (2016.oktober 7)
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1. KÜLDETÉS, MEGLÁTÁS-ELKÉPZELÉS, CÉLOK

Küldetés 

Szolgáltatásainkkal igyekszünk a lehető legjobb feltételeket biztosítani felhasználóink-

nak,szakembereinkkel alehető legjobb minőségű szolgáltatást biztosítani ügyfeleinknek.Fejlődéssel és 

megfelelő üzletvitellel biztosítani a vállalat nyereségét. Közreműködésünkkel biztosítani a minél jobb 

életminőséget és élhetőbb környezetet. 

Meglátás-elképzelés 

Elképzelésünk az,hogy olyan vállalat legyünk,amely mind magasabb célokat tűz maga 

elé,nemcsak az ügyvitelt és a beruházásokat nézve,hanem az élet más területein is nyitottak vagyunk az 

újítások megvalósítását illetően,aktívan részt vállalva azok kreálásában is, hogy olyan vállalat legyünk 

amely a mai kor követelményeivel összhangban gazdálkodik. 

Célok 

A gázszolgáltatást illetően célunk, megállítani a fogyasztók számának csökkenését,amely az 
utóbbi időben évről-évre jelentős. A hőenergia szolgáltatás tekintetében rövid távon mérőműszerek fel-
szerelése minden fogyasztónál, hosszú távon új hőenergia termelő kapacitás kiépítése, valamint az elavult 
vezetékrendszer teljes felújítása. 
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ZENTA 
KÖZSÉG

FELÜGYELŐ 
BIZOTTSÁG

IGAZGATÓ

TECHNIKAI 
IGAZGATÓ

ENERGETIKAI 
SZEKTOR

FÖLDGÁZ TÁVHŐ

KISIPARI 
RÉSZLEG

LAKATOSOK VILLANYSZERELŐK

GAZDASÁGI SZÁMITELI OSZTÁLY

KÖNYVELŐSÉG SZÁMVEVŐSÉG

ÁLTALÁN
OS 

ÜGYOSZ-
TÁLY

2. SZERVEZÉSI FELÉPÍTÉS

Elgaz KV igazgatója: Petrović Boško 
 Oklevelesgépészmérnök 

Kinevezve: 2013.10.14.;02-17/2013-I, 4 évesperiódus 
VégzésazElgaz KV igazgatójánakkinevezéséről(Zenta Község Hivatalos Lapja 16/2013) 

A felügyelő bizottság tagjai: 
Tóth Kornél – elnök 
Csipak Tibor – tag 
Nagy Zámbó Zsolt – tag, a vállalat dolgozóinak soraiból 

Kinevezve: 2013.06.10.;020-59/2013-I, 4 évesperiódus 

VégzésazElgaz KV 
felügyelőbizottságelnökénekéstagjainakkinevezéséről(ZentaKözségHivatalosLapja9/2013) 
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MUNKAHELYEK SZISZTEMATIZÁCIÓJA 

s. sz. A munkahelymegnevezése Szakképesítés sz. 

1. Vállalatvezetése 1/1
1. Vállalatiigazgató Egyetem 1/1

2. Gázszolgáltatásiésellátásimunkaegység 6/8
3. Gázellátásirendszeroperátora Egyetem 0/1

4. Gázellátásirendszertehnikaivezetője Egyetem 1/1

5. Gázellátástehnikaivezetője Magasanszakképzett 1/1

6. Földgázfőellátó 1/1

7. Földgázellátó Középiskola 2/3

8. Kéményseprő Középiskola 1/1

3.Hőelőállításéshőenergiaellátásimunkaegység 4/5
9. Hőenergiaoperátor 0/1

10. Hőenergiatehnikaivezetője Főiskola 1/1

11. Hőenergiafőellátó Középiskola 1/1

12. Hőenergiaellátó Középiskola 2/2

4. Elektroszerelésiéstelepítésimunkaegység 5/5
13. Munkaegységtehnikaivezetője Főiskola 1/1

14. Elektroszerelő–elektrotelepítő Középiskola 4/4

5. Építészetibefejezőmunkálatokmunkaegysége 3/6
15. Munkaegységtehnikaivezetője 0/1

16. A központifűtésszerelőkcsoportvezetője Középiskola 1/1

17. Szakvizsgávalrendelkezőközpontifűtésésgázszerelő 0/2

18. Lakatos – szakvizsgávalrendelkezőhegesztő Középiskola 1/3

19. Központifűtésszerelő Középiskola 1/2

6. Gazdaságiésszámvitelimunkaegység 6/6
20 . Főkönyvelő Egyetem 1/1

21. Anyagkönyvelő Középiskola 1/1

22. Földgázeladásikoordinátor, pénzügyikönyvelő Középiskola 2/2

23. Likvidátor, pénztárosésbérelszámolásireferens Középiskola 1/1

24. Kiskereskedelmihőenergiaeladásikooridnátor, főkönyvelősegédje Egyetem 1/1

7. Általánosmunkaügyiéstehnikaiosztály 2/2
25. Általánosmunkaügyireferens Középiskola 1/1

26. Raktáros Középiskola 1/1
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ELGAS KV ZENTA-nak33szisztematizáltmunkahelye van  
ELGAS KV ZENTA 27 munkástfoglalkoztat. 

Egyetem 3 munkás 
Főiskola 2 munkás 
Magasanszakképzett 1 munkás 
Középiskola  9 munkás 
Szakképzett  11       munkás 
Félszakképzett  1 munkás 

Ügyvezetés  1 munkás 
Energetikaiszektor 10 munkás 
Kisiparirészleg  8 munkás 
Gazdaságiésszámviteliszektor 6 munkás 
Általánosszektor 2 munkás
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2.1. Energetikairészleg

2.1.1. Gázéstávhőszolgáltatás 
2.1.2. Rendszerkarbantartás 
2.1.3. Földgázzalvalóközellátás 
2.1.4. Hőenergiatermelés 
2.1.5. Hőenergiaellátás 

2.2. Kisiparirészleg

2.2.1. Gázhálózat 
2.2.2. Gázéshővezetékberendezések 
2.2.3. Lakatosmunkák 
2.2.4. Vízvezeték-szerelésimunkák 
2.2.5. Villanyszerelésimunkák 
2.2.6. Raktárimunkák 

2.3. Gazdasági-könyvelőségirészleg

2.3.1. A földgázéshőenergiaszolgáltatásszámlázása 
2.3.2. Kisiparirészlegszolgáltatásainakszámlakiállítása 
2.3.3. Azenergetikairészlegkinnlevőségeinekmegfizettetésénekfigyelemmelkísérése 
2.3.4. A kisiparirészlegkinnlevőségeinekmegfizettetésénekfigyelemmelkísérése 
2.3.5. Azenergetikaiszektorszámlaegyenlege 
2.3.6. A kisiparirészlegszámlaegyenlege 
2.3.7. Azenergetikairészlegpénztáriügyvitele 
2.3.8. A kisiparirészlegpénztáriügyvitele 
2.3.9. Anyagkönyvelés 
2.3.10. Pénzügyikönyvelés 
2.3.11. Bérelszámolás 
2.3.12. Adóelszámolások 
2.3.13. Járulékelszámolások 
2.3.14. Pénzügyidokumentációszámfejtése 
2.3.15. Azenergetikaiszektorüzletiforgalmánakkönyvelése 
2.3.16. A kisiparirészlegüzletiforgalmánakkönyvelése 
2.3.17. Adatszolgáltatás 

Azosztályfeladatait a könyvviteli- számviteliszabályokkalösszhangbanvégzi a következőmódon: 
Az energetikai részleg –földgázszolgáltatás –évente 1619 egyéni fogyasztóval és 130 egyéb fo-

gyasztóval rendelkezik ami 12 óraleolvasással jár és megközelítőleg 20988 számlát jelent.  
A távhőszolgáltatásnak, 1980 fizikai  és 229 jogi személyfelhasználója van. Ez 7 leolvasással és 

12 elszámolással jár, ami kb.26508 számlát jelent.. 
A kisiparirészlegévente kb.245munkalappalrendelkezik a különfélemegrendelőketilletően 
Mindezeketazadatokatelektronikusésnyomtatottformájúdokumentációvalkísérjük. 
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2.4. Általánosügyosztály

A részlegfeladatai a következők: 

2.4.1. Általános jogi 
2.4.2. Személyzeti 
2.4.3. Egészségügyi-védelmi 
2.4.4. Az ügyvitellel kapcsolatos külső- és belső dokumentáció beszerzése 
2.4.5. A közbeszerzések szervezése az energetikai részleg részére 
2.4.6. A vállalat vagyonának őrzése 
2.4.7. A munkavédelem megszervezése 
2.4.8. A biztosítással kapcsolatos ügyintézés 
2.4.9. A gépparkkal kapcsolatos adminisztratív teendők intézése 
2.4.10. A géppark karbantartása 
2.4.11. Motoros munkagépek karbantartása 
2.4.12. A saját részre történő szállítás 

A szolgálatnak egészében segítenie kell az energetikai, kisipari és a gazdasági -számviteli 
részleget funkciónak ellátásában. 

2.5. A vállalatfinanszírozásánakmódja

A vállalatfinanszírozása NEM a költségvetésieszközökből, hanem KIZÁRÓLAG a 
piacon.piacifeltételekközöttmegvalósítottsajáteszközökbőltörténik, azenergetikairészlegkivételével,amely 
a SzerbKöztársaságEnergetikaiÜgynöksége, valamint a SZK 
EnergetikaiMinisztériumánakrendelkezéseiáltal van ellenőrizve, 
illetveazalapítóZentaKözségKépviselőTestületehatározataival. 
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3. A 2017. ÉVI  ÜZLETVITELI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

3.1. A 2016 évi aktivitások fizikai nagyságrendjének becslése
- Ez magábafoglalja kvatitativ információk alapján a felmérést és a magyarázatot a főbb kü-

lönbségekről a megvalósult és a tervezett 2016-os évi eredményekről. 

Azüzletikörnyezetelemzése 

A gázforgalmazás sajátossága, hogy egy meghatározott területhez, azaz a város területéhez 
kötődik.A gázfogyasztást legfőképpen a gáz ára, továbbá a téli hőmérséklet illetve, az évi 
átlaghőmérséklet határozza meg.A vezetékes gáz árát a Köztársasági Energetikai Ügynökség hagyja jóvá. 

A szerelési és befejező munkálatokat kizárólag a piacon realizáljuk községünkben és a környező 
községekben, rendkívül kiélezett konkurencia közepette és gyenge fizetőképesség mellett. 

A közvállalat erőforrásainak értékelése 

A műszaki felszereltséget illetően meg kell említenünk, hogy felszerelésünk jócskán 
amortizálódott, elöregedett, ami a munkaeszközök karbantartásánál nagyobb költséget von maga után, 
ezért a jövőben nagyobb figyelmet fogunk szentelni a felszerelés felújítására (amennyiben a gazdálkodási 
eredmények ezt lehetővé teszik) 

3.2. А 2016évi pénzügyi mutatók becslése és a poziciók szöveges magyarázata

A 2016-os évben az össz bevétel csökkent a 2015-ös évhez viszonyítva. 
(213.519.000 – 242.885.278), a költségek közel azonos szinten maradtak (240.248.000 -  

242.300.354). 

A nagy veszteség a hőenergia hálózati rendszerében és a végső fogyasztók felé való ármeghatá-
rozás metodológiája a hőenergia ellátásban a  fő okai, annak hogy a költségek nem csökkentek a bevéte-
lekkel arányosan. 

A pénzügyi eredmény becslése a következő feltételezéseken alapul: 

- a 60 napon túli követelések, nem fognak nőni a 2015-ös évhez viszonyítva 
- A hőenergia ellátás a 2015-ös szinten lesz vagyis 18.424.530 kWh 
- A földgáz ellátás a közellátásban 1.723.753sm3 lesz. 
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4. A 2017. ÉVI AKTIVITÁSOK TERVE

Az energetikai részleghez tartozik a közüzemi földgázszolgáltatás, a vezetékrendszerrel való gazdálkodás, 
valamint a közüzemi távhőszolgáltatás. 
A földgáz árának megállapítása előírt szabályrendszer alapján történik, a Szerb Köztársaság Energetikai 
Ügynökségének jóváhagyásával, a hőenergia árát a Községi Képviselő Testület hagyja jóvá.. 
A kisipari részleghez tartozik az összes már említett tevékenység, az áralakítás a kínálat-kereslet piaci 
törvényszerűségei alapján történik.  
A szabadpiaci kalkuláció üzleti titkot képez, ezért a normaóra díja minden esetben a pillanatnyi piaci 
helyzettől függően változhat. 

        Az energetikai részlegnek a helyi piacon erős poziciója van, vezetékes gázzal 1749fogyasztót, 
hőenergiával pedig 2209 felhasználót lát el. 

        Az utcai gázvezeték kiépítése saját szervezésben, saját pénzeszközökből történik.Az utcai gáz-
vezeték bővítése folyamatban van az optimális szükségletek szerint.Az elmúlt évben a bővítésre vonatko-
zó igény a nőtt, 8 új csatlakozás kiépítésére történt, erre az évre 6 új csatlakozás van tervezve. 

        A háztartási csatlakozások kiépítése saját szervezésben történik, a rákapcsolás díját a 
SZ.K.E.Ü.ellenőrzi. 

        Az egyéb tevékenységek(építészeti-gépészeti befejező munkálatok, szerelvények és karbantar-
tás)kizárólag piaci feltételek között eszközlendők-mind az Alapító részére –mind a külpiaci szükségletek-
re, itt a piaci helyzetünk gyengült, mivel ezeket a munkákat végezheti bármely e tevékenységre regisztrált 
piaci szereplő. 

A vállalat vezetése törekedni fog a kommunikációs csatornák kihasználására és hogy áraival ver-
senyképes legyen, minél több kisipari munka és kiírt pályázaton való részvételen. 

        Javasoljuk az Alapítónak, hogy minden építészeti-kisipari munkát, amelyet a költségvetésből 
pénzelnek, bízza vállatunkra, amely törekedni fog rá, hogy minnél versenyképesebb legyen. 
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5. A 2017. ÉVI PÉNZÜGYI MUTATÓK TERVE

Pénzügyi források:A vállalatfinanszírozása NEM a költségvetésieszközökből, hanem KI-
ZÁRÓLAG a piacon.piacifeltételekközöttmegvalósítottsajáteszközökbőltörténik, 
azenergetikairészlegkivételével,amely a SzerbKöztársaságEnergetikaiÜgynöksége, a SZK Energetikai-
Minisztériumánakrendelkezései , valamintazAlapítóáltal van ellenőrizve. 

  2017.évretervezettösszbevétel284.070..000,00 dinazösszkiadáspedig283.420.000,00dinár. 
A tervezettbevételekéskiadások a következőkönalapszanak: 
-a 60 napontúlikövetelések, maximum 16.165.000,00 din tesznekki, vagyis a távhőszolgál-

tatásmegvalósításának a 7,95%-át, 10% helyett, amit a távhőszolgáltatásMetodológiájamegenged. 
- A földgázellátás 10,85%-al növekszik (1.723.753 sm3 – 1.933.517) 
- Ahőenergiaellátás a 2016. éviszintenmarad 18.424.530 kWh (a következő árakkal  8,01 

din/kWh, fix rész 213 din/m2/év, az ügyviteli helyiségek koeficiense 1,25) 
- atervezettföldgázmennyiség a hőenergiaelőállításáranem less nagyobb mint 4,4 millió m3 

33,90din-es átlagárral 
- azelektromosárambeszerzésiköltségeinemlesznek 20millió dinárnálnagyobbak 
-a közellátásicéltszolgálóföldgázára a 2016 novemberiszintenalakul, a távhőszolgáltatásárapedig 

2017 február 01-től a 
Végsőfelhasználóhőenergiávalvalóellátásárólszólórendeletbenmeghatározottárképzésimetodológiánalapsz
ik (SZK Hivataloslapja 63/2015) 

Amennyibennemvalósul meg azárjóváhagyás, amelyalapjánazüzletitervkészültvagy a 
költségeknemcsökkennekjelentősmértékben, úgy a Felügyelőbizottságtájékoztatjaazalapítót, 
hogymilyenveszteség fog keletkezni a vállalatügyvitelében. Ezek a 
számításokkivannakmutatavaazÁllapotésEredménymérlegekbenésezendokumentumszervesrészétképezik 
(5.1 és 5.2 nyomtatvány a jelenlegérvényesárakkal 

Amennyiben  nyereséges lesz a gazdálodásunk, úgy a nyereséget a Közvállalatokról szóló tör-
vény rendelkezéseivel összhangban fogjuk felhasználni. 
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6. BÉR ÉS FOGLALKOZTATÁSI POLITIKA

A bérek a 2017.évre a 2016 évi tervezettátlagbérek szinjtén vannak tervezve.A tervezett 
foglalkoztatotti létszám 27 foglalkoztatott. Három dolgozó eleget tesz a nyugállományba vonulási 
feltételek egyikének, ők olyan munkákat végeznek, amelyek megkövetelik helyettesítésüket. 

A felügyelőbizottság  tagjainak , akik résztvesznek az üléseken, havi térítmény jár, éspedig a 
Közvállatokról szóló törvény 19. szakaszával összhangban .A tervezett ülések száma 20.Amig az ala-
pító nem határoz a térítmény összegéről, 2000, 00 dináros (neto)  kifizetés történik ülésenként, azok-
nak a felügyelő bizottségi tagoknak akik résztvesznek az ülésen. 

A munkára való jövetel és távozás költségeit az autóbuszjegy árának összegében fizetjük 
ki.(a törvényi szabályozásnak megfelelően.) 

A saját gépkocsi hivatalos használatának költségeit megtett kilométerenként a benzin árának 
10%-ban térítjük meg. 
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7. BERUHÁZÁSOK

2017-ben tervezzük: 

200 darab házi gáz mérő berendezés vásárlása       1.200.000,00 din. 
30 darab kaloriméter vásárlása 930.000,00 din. 
gáz hálózat bővítése    500.000,00 din.  
köztulajdonban lévő ingatlanok homlokzatának rekonstruálása és 
elrendezése – 400-11015/2016-os számú Kormányzati Rendelet 
2016.11.17. 

700.000,00 din. 

A beruháyásokat saját forrásból finanszírozzuk, de lehetőség szerint pályázni fogunk hazai és nemzetközi alapok-
nál is. 
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8. KÖTELEZETTSÉGEK

A vállalat nagy mértékben eladósodott, főleg rövid lejáratú kötelezettséggel ter-
helt.Fizetőképessége rendkívül nagymértékben függ a követelések megfizettetésének mértékétől, vala-
mint attól, hogy jóváhagyást kapunk-e  szolgáltatásaink megfelelő  árait illetően, elsősorban ami a távhő 
szolgáltatást illeti. Annak érdekében, hogy csökkenjen a vállalat rendívül nagymértékű eladósodottsága, 
mindenképpen megkell oldani a 2015 és 2016-os év folyamán a távhőszolgáltatásból eredő veszteség 
lefedését. Adósaink zömmel fizikai és jogi-(költségvetési használók)személyek,földgázfogyasztók 
ill.távhőenergia felhasználók 

. 
A vállalat nem tervezi hitel felvételét..
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9. TERVEZETT PÉNZESZKÖZÖK JAVAK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉ-
RE,AMELYEK  A VÁLLALAT TEVÉKENYSÉGÉT SZOLGÁLJÁK, FOLYÓ ÉS BERUHÁZÁ-
SI VALAMINT KÜLÖN CÉLOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

Táblázatos kimutatás a mellékletekben 

Bemutató tevékenységek terve 

Minden fontos történésről értesítjük a lakosságot a tömegtájékoztatási eszközök(helyi TV,rádió, 
sajtó, a vállalat honlapja)útján.A hirdetmények költségeit a médiumok számlái alapján fizetjük. Minden 
foglalkoztatott feladata, hogy gondoskodjon – olyan magatartást tanúsitson- arról hogy fogyasztóink kö-
rében pozitiv vélemény alakuljon ki szolgáltatójukról. 

A segélyekre, sporttevékenységekre, propagandára és reprezentációra szolgáló eszközök 
felhasználásának mércéi 

Ezek a mércék a következők: 
- reprezentációra:fontos üzleti partnerek megvendégelése 
- a reklámra, propagandára és hirdetésekre tervezett eszközöket kizárólag hirdetésekre, illetve 

a fogyasztóknak a média általi tájékoztatására, valamint az üzleti partnerek alkalmi –újévi-
megajándékozására(naptár, határidőnapló)fogjuk felhasználni 

- humanitárius segély:azon súlyos beteg személyek támogatása akik nem a dolgozók család-
tagjai, elsősorban gyerekek 

- adományok és támogatások:tehetséges tanulók és egyetemisták támogatása valamint azon 
tömegsportok pénzbeli támogatása amelyben gyerekek és fiatalok nagy számba vesznek részt 
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10. ÁRAK
Árak amelyek a vezetékes gáz szolgáltatáshoz kötődnek

Megjegyzés: a 8.és a 9.sorszám alatti szolgáltatás össze van vonva. 

A GÁZELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK 

A fentiáraknemtartalmazzákazáfá-t éskizárólag a gázforgalmazásrólszólótörvénybene-
lőirányzottszükségesműszaki-pénzügyiteendőkrevonatkoznak. 

Azösszestöbbiún.“szabadpiaci“munkára és szolgáltatásra vonatkozóan az áralakítás kizárólag a kínálat-
kereslet elv alapján történik. 

Árak amelyek a távhő szolgáltatáshoz kötődnek 

Sor- 
szám.

A szolgáltatás leírása XII. 2016 terv 2017 Index

1 Gáz ár

Az elosztói hálózatra való csatlakozási jogosultság

G -gázmérő 2.5 72000 72000 1.00

G-gázmérő  4 72000 72000 1.00

G-gázmérő 6 79800 79800 1.00

3 A gázberendezés üzembe helyezése fogyasztó nélkül 4900 4900 1.00

A fogyasztói  hely üzembe helyezése

Gázkazán 50 kW 2100 2100 1.00

Gázüzemelésű vízmelegítő 24 kW 2100 2100 1.00

Gáztűzhely 10 kW 1050 1050 1.00

Gázkonvektor         10 kW 1000 1050 1.05

5 A gázfogyasztó lekapcsolása 2000 2100 1.05

6 A gázfogyasztó lekapcsolása a fizetés elmúlasztása miatt 2000 2100 1.05

7 A gázfogyasztó újrakapcsolása 2000 2100 1.05

8 A gázberendezés  éves vizsgálata 1.00

9 Kéményellenőrzés

10 Beavatkozások a gázvezetéken vagy a gázkészüléken 950 950 1.00

11 Nem említett szakmunkák a gázberendezéseken 950 950 1.00

12 Kéménytisztítás 550 550 1.00

13 Kiszállás gépjárművel a fogyasztóhoz Zenta területén 500

2

4

A SZ.K.E.Ü.jóváhagyása 
alapján

1200 1200

Sor szám A szolgáltatás leírása XII 2016 2017. terv Индекс

1  hőenergia kWh ár

A hővezetékre való csatlakozási jog 60000 60000 1.00

Vissza kapcsolódás a hővezetékre- 1 éven belül 10000 10000 1.00

a hővezetékre- 2 éven belül 20000 20000 1.00

Ujbóli csatlakozás a hővezetékre- 3 éven belül 60000 60000 1.00

Ideiglenes lekapcsolódás a hővezetékről-lakás 8000 8000 1.00

Ideiglenes lekapcsolódás a hővezetékről-ház 25000 25000 1.00

 A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényben 400 400 1.00

 A lakás fűtő rendszerének üritése és feltöltése a fűtési idényen kívül 250 250 1.00

5 A radiátorok kimosása 550 550 1.00

6 A fűtésberendzés kilevegőztetése 550 550 1.00

Radiátor le és felszerelése a hozzá tartozó csővezetékkel 700 700 1.00

Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm 700 700 1.00

Cirkulációs pumpa le és felszerelése DN ≤ 65 mm 1100 1100 1.00

Radiátor le és felszerelése ≤ 10 borda 700 700 1.00

Radiátor le és felszerelése > 10 borda 900 900 1.00

9 Heggesztőkészülék és felszerelés szállítása 550 550 1.00

a Községi Képviselő 
Testület hagyja jóvá

4

7

8

2

3
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11. KOCKÁZATOK KEZELÉSE

A követeléseink megfizettetését illetőleg nagy nehézségeink vannak, sok esetben a pereskedés is 
eredménytelen.A vállalat fizetőképessége kizárólag attól függ, hogy kinnlevőségeinket hogyan tudjuk 
megfizettetni  szolgáltatásaink felhasználóitól.Tekintettel arra, hogy a hővezeték több mint 35 évvel ez-
előtt épült, nagyobb meghibásodások is várhatóak, amelyeket a technikai és pénzügyi lehetőségekhez 
mérten el fogunk hárítani, biztosítva a hőenergia fogyasztók zavartalan ellátását.A vállalat törekedni fog 
arra, hogy a követelések megfizettetésének kockázatát, áttegye azokra akik a kétes követeléseket létrehoz-
ták, vagyis a nemfizető fogyasztókra. 
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       A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. 
sz. – kiig.) 44. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.  szakasza  1.  bekezdésének  8.  pontja,  valamint 
Zenta  község  statútuma  (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 22. 
pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az 
alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 2017. ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK ÉS 

ÉVES PÉNZÜGYI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I. 

A képviselő-testület JÓVÁHAGYJA a zentai Történelmi Levéltár 2017. évi 
munkaprogramját és éves pénzügyi tervét. 

II. 

Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 630-4/2016-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

23.
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A közszolgálatokról szóló törvény 21. szakasza (a SZK Hivatalos Közlönye, 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005, 83/2005 és 83/2014), A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007, 83/2014 és 101/2016. szám)  32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja, Zenta község Idegenforgalmi Szervezete alapszabálya módosítása és kiegészítése 3. 
szakasza (Zenta Község Hivatalos Lapja 38/2012.sz.), valamint Zenta község statútuma Zenta 
Község Hivatalos Lapja 5/2011.sz.) 21. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2017. 
február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

V  É  G  Z  É  S  T 
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 2017. ÉVI ÜZLETVITELI 

PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

I 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

2017. évi üzletviteli programját, amelyet az intézmény Igazgató bizottsága 2017. január 24-i 
ülésén AD-2.1. számú határozatával fogadott el. 

II 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 332-2/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

24.
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 

ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK MUNKA-ÉS 
PÉNZÜGYI TERVE – 2017 

Összeállította: Laskovity Kornél 
Igazgató 

Zenta, 2017 
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1. Bevezetés

A turizmus állandó mozgást, utazást jelent, és mint ilyen nagyon dinamikus jelenség. 
Lényegét tekintve multidiszciplináris, míg más megközelítésben olyan tényezőktől függ, 
mint a szabadidő és a rendelkezésre álló pénzügyi jövedelmek. Az egyik legfontosabb 
tényező az utazás motivációja, melynek kialakításában nagy szerepet játszik a 
desztinációs marketing koncepció illetve az egyéni preferenciák. Amikor a desztináció 
szempontjairól beszélünk, kulcsfontosságú az attrakciók megléte, csak úgy, mint a 
kommunikáció (a desztináció és a célpiac kommunikációja), szálláskapacitások és a 
desztináció egyéb kapacitásai. Ezek azok a kezdeti feltételek, melyek lehetőséget 
teremtenek a turizmus fejlődésére. 

Az idegenforgalom hagyományos felfogása tömeges idegenforgalmi látogatást jelent, 
klasszikus csomagajánlatot, nagy szálláskomplexumokat és attrakciók csoportját a 
desztináción. 

Az idegenforgalmi gazdaság modern tendenciái az alternatív turizmus megjelenését 
eredményezték, melyek rugalmas idegenforgalmi kínálatot igényelnek, egyénre szabott 
kínálatot és a fenntartható turizmus koncepcióját. A modern turisták tapasztaltabbak, 
ökológiai érzékenységük magasabb, új élményekre vágynak és az árnak megfelelő 
minőséges szolgáltatásokra. 

A modern turisztikai helyek az integrált marketinget támogatják, amely a promóciós 
tevékenységek, a piaci helyzet, a termék- és árpolitika mellett magába foglalja a humán 
erőforrás, mint tényező szerepét is. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a munkatervvel kívánja megtenni azokat a 
lépéseket, melyek egy idegenforgalmi fejlesztési koncepció kialakításához vezetnek 
Zenta városa számára, a modern idegenforgalmi tendenciákkal összhangban. 

Az elkészített munkaterv nem tekinthető véglegesnek, a szükségleteknek megfelelően 
lehetőség van bizonyos változtatásokra, a tevékenységek módosítására, mindezt azzal 
a céllal, hogy alkalmazkodni tudjunk a turisztikai piac új trendjeihez az országban és a 
régióban egyaránt. 
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2. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetét Zenta község Közgyűlésének határozatával 
2006. október 19-én alapították, azzal a céllal, hogy elősegítse és reklámozza Zenta 
község turizmusát, hogy a teljes idegenforgalmi kínálatról összegyűjtsön és 
megjelentessen minden fontos információt, illetve egyéb aktivitásokat valósítson meg a 
turizmus promóciója érdekében. 

A turizmusról szóló törvénnyel összhangban („Sl. glasnik RS”, 
br.36/2009,88/2010,99/2011 – dr. Zakon, 93/2012 i 84/2015) az Idegenforgalmi 
Szervezet, mint a helyi önkormányzat egysége a következő feladatokat látja el: 

1. a község idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése,
2. koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb szereplők

tevékenységeit és együttműködését, melyek közvetve vagy közvetlenül
elősegítik a turizmus fejlődését és idegenforgalmi népszerűsítését

3. éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing
tervvel és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival
összhangban.

4. tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel megvalósul a község
idegenforgalmi értékeinek reklámozása (nyomtatott kiadványok, audio – és video
népszerűsítő anyagok, internetes bemutatók, emléktárgyak, stb.), illetve a
hatásköri szervekkel együttműködve gondoskodik az idegenforgalmi
jelzésrendszer biztosításáról,

5. а község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk
összegyűjtése és megjelenítése, és egyéb az idegenforgalommal kapcsolatos
marketingtevékenységek végzése

6. különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb
találkozók és rendezvények szervezése, illetve a szervezésében való részvétel,

7. idegenforgalmi információs pontok alakítása (a turisták fogadására, a turisták
ingyenes tájékoztatására, a turisták tájékoztatásához szükséges adatok
begyűjtésére, a turisták megismertetésére az idegenforgalmi kínálat
minőségével, a turisták panaszainak továbbítása az illetékes szervek felé és
egyebek),

8. a turisztikai területet igazgatja
9. a háziiparban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés
10. az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének programja és a területrendezési

program megvalósításának serkentése,
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11. hazai és nemzetközi idegenforgalmi projektek kidolgozása,a kidolgozásban való
részvétel, illetve azok megvakósítása

12. adatok összegyűjtése és feldolgozása, kérdőívek összeállítása és értékelése
13. az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások az alapítói

okirattal és az alapszabállyal összhangban.

3. Humán erőforrás

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-еs évben összesen két személy 
foglalkoztatásával, illetve az önkormányzat részéről Kosiczky András turizmussal 
megbízott tanácstag segítségével igyekszik megvalósítani programját: 

Laskovity Kornél – Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója 

Terényi Gere Emese – idegenforgalmi szakmunkatárs 

Különösen a nyári időszakban szükségesnek látjuk a munkás létszám bővítését, mivel 
ebben a periódusban jelentős növekedés tapasztalható az emlékkilátó látogatottságát 
tekintve. 

4. Információs-propaganda tevékenység

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete ebben az évben is folyatni fogja az általános 
információs és reklámtevékenységeket. A község minden intézményével igyekezni fog 
együttműködni, a jobb promóció és minőséges kínálat kialakításában. 

A kínálatról rendelkezésre álló adatok és információk összegyűjtése természetesen 
előfeltétele az időszerű és pontos információs tevékenységnek. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete idegenforgalmi kiállításokon keresztül is 
szeretné megvalósítani az információs-propaganda tevékenységet. 

5. Idegenforgalmi kiállítások

Az idegenforgalmi kiállítások olyan rendezvények, melyek kiváló lehetőséget 
biztosítanak közvetlen kapcsolatok kialakítására, a meglévő és potenciális turistákkal, a 
médiával és az idegenforgalmi irodákkal való viszony megalapozására illetve ápolására. 
Mindezek mellett lehetőséget teremt azoknak a trendeknek a megismerésére, melyek 
között a turisztikai gazdaság fejlődik, a lokális szinttől egészen a globálisig. Zenta 
Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-еs évben, pénzügyi lehetőségeihez mérten 
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azokon az idegenforgalmi kiállításokon kíván részt venni, melyeken az elmúlt években 
megalapozta piaci jelenlétét és fokozni szeretné marketingtevékenységeit. 

- Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás (ITTFA) - a belgrádi kiállítás 2017. 
február 23 – 26. között kerül megrendezésre. Meglátásaink szerint a kiállításnak az 
elmúlt évek során sikerült  Európa ezen részének egyik legjelentősebb kiállításává 
kinőnie magát. Ez alátámasztja a mi szereplésünket is fővárosunk idegenforgalmi 
kiállításán. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Vajdaság Idegenforgalmi 
Szervezetével karöltve kívánja bemutatni turisztikai kínálatát. 

- Utazás 2017 – Budapest - a budapesti kiállítás 2017. március 02 - 05. között kerül 
megrendezésre. A kiállításon való részvételt Vajdaság Autonóm Tartomány Gazdasági 
Titkársága biztosítja számunkra. A piaci szegmentáció szempontjából a magyar 
turistáknak kiemelt szerepük van Zenta község turizmusának fejlesztésében. 

- Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás - az Újvidéken megrendezésre kerülő 
idegenforgalmi esemény 2017. október 05-07. között valósul meg. Részvételünk 
kiemelten fontosnak tekinthető, hiszen ezen rendezvény hivatott Vajdaság teljes 
idegenforgalmi kínálatának bemutatására a nagyközönség számára.  

A felsorolt kiállításokon kívül, idegenforgalmi szervezetünk pénzügyi lehetőségeihez 
mérten, további turisztikai kiállításokon és rendezvényeken is részt kíván venni. 

6. Promóció és reklám

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete városunk egyik legforgalmasabb területén 
található, a Városháza főbejárata közelében. A 2017-es évben is céljaink között 
szerepel a nyilvánossággal való viszony fejlesztése, irodánkban való közvetlen 
információnyújtás, nyomtatott kiadványok, weboldal, közösségi háló (Facebook), 
továbbá médiaszereplés és szuvenír eladás segítségével. 

6.1.  Nyomtatott és video kiadványok 

- Idegenforgalmi rendezvénynaptár 2017 - Irodánk a 2017-es évben is fontosnak 

tartja az idegenforgalmi rendezvényeket összefoglaló éves naptár kiadását, melyet az 

év eleji idegenforgalmi kiállításokon már nyomtatott formában kínál. Az iroda 

197



Zenta	Község	Idegenforgalmi	Szervezetének	Munkaterve	–	2017	

7 

weboldalán egész évben elektronikus formában is elérhető. Az idegenforgalmi jellegű 

gazdasági szereplőknek (szálláshelyek, éttermek, bárok, klubbok...) pedig nyomtatott 

formában biztosítjuk. 

 - Zentai csata 320 - A Zentai csata 320. évfordulója alkalmából szeretnénk egy 10-15 

oldalas tematikus kiadványt készíteni, amely a csata bővebb történetét, a fontosabb 

szereplők életrajzát, a Zentai csata Emlékkilátóba elhelyezett leletek képes és írásos 

bemutatatását, térképeket, valamint a csata művészi feldolgozásait tartalmazná. Az év 

első felében szerb és magyar nyelven készülne el, majd természetesen angolul és 

németül is. 

- Rendezvényeket népszerűsítő kiadványok- a fontosabb idegenforgalmi események 

programjait bemutató szórólapok, plakátok, óriásplakátok készítése. 

-Általános ismertető füzetek és kiadványok – a népszerű kiadványok további 

nyomtatása és tervezése 

Az említett kiadványok finanszírozását az idegenforgalmi illetékből befolyt összegből 

kívánjuk fedezni. 

Az előző években sikerült számos videót elkészíteni a város idegenforgalmi kínálatát 

tekintve (Zentai csata Emlékkilátó, Tiszavirág Fesztivál, Zentai marcipán, Zentai 

Városháza).  

- Községi promóciós kisfilm - Az idei évben egy átfogóbb, a községet idegenforgalmi 

szempontból egészében bemutató kisfilmet szeretnénk elkészíteni, melyet kiállításokon, 

gazdasági jellegű szemináriumokon, találkozókon lehetne bemutatni. 

6.2.  Weboldal és közösségi háló 

2013-ban sikerült egy átfogó internetes oldalat készíteni a városról, amely megfelelő 

tájékoztatást nyújt a látogatók számára. 
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- Weboldal aktualizálás -  az oldal folyamatosan bővül és aktualizálódik, hiszen 

számos új tartalommal (rendezvények, műsorfüzet, új szálláshelyek, éttermek, stb.) 

tudjuk megtölteni. Az éves statisztikai adatok szerint pedig egyre többen tájékozódnak 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének weboldaláról. A jövőben szeretnénk 

elérhetővé tenni a legfontosabb adatok német nyelven is. 

- Zentai csata weboldal - az említett 320. évforduló jó alkalmat kínál egy a Zentai 

csatával foglalkozó weboldal létrehozására. Az évek során számos információ 

halmozódott fel a jeles történelmi eseménnyel kapcsolatban (jelentések, térképek, 

művészi megjelenítései a csatának, stb.). Ezeket szeretné irodánk összefoglalni és a 

nyilvánosság elé tárni, hogy mindenkinek lehetősége legyen átfogóan is megismerkedni 

a csatával. Az internetes oldal szerves részét képezi a Zentai csata brand 

kialakításának. Szerb és magyar nyelven indítanánk a weboldalt, melyet igyekszünk 

mihamarabb világnyelveken is elérhetővé tenni. 

A közösségi hálók a legfontosabb helyszínét képezik a nyilvánossággal való 

mindennapi kommunikációnak. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete egy nyilvános 

profillal rendelkezik „Idegenforgalmi Szervezet Zenta” néven.   

- Facebook profil működtetése - 2017-es évben is folytatni szeretnénk az online 

marketing használatát, szociális hálókon keresztül, melyek a gyakorlatban igen 

hasznosnak bizonyultak. Továbbra is szervezetünk minden rendezvényéhez eseményt 

hozunk létre, mely az egyik leghasznosabb kapcsolat a szervező és a potenciális 

látogató között, ahol naponta új információk eljuttatására van lehetőség. Igyekszünk 

minden turisztikai szempontból fontos dolgot/eseményt megosztani ismerőseinkkel, a 

kultúra, szórakozás vagy a sport terén is. 

6.3.  Szuvenírek 

Immár négy éve sikeresen működik irodánkban a szuvenírek árusítása. Minden évben 

igyekszünk újítani a kínálaton, mindinkább a városra jellemző ajándékok árúsítását 

helyezzük előtérbe: Zentai csata csokoládé, Zentai csata bor, de szorgalmazzuk a helyi 

vállakozóknak is az erre való törekvést (Zentai marcipán). Igyekszünk a helyi 
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kézművesekkel és vállalkozókkal közösen új termékeket kialakítani. A 

rendezvényeinken is a kézzel készített termékek kiállítását és árusítsát szorgalmazzuk.  

Az egyre növekvő eladási mutatók miatt az ajándéktárgyak beszerzésére a pénzügyi 

tervünkben 500.000,00 dinárt láttunk elő. 

7. A Zentai csata Emlékkilátó tartalmi bővítése

2016-ban megindult az emlékkilátó tartalmi bővítése, hiszen sikerült két nagyméretű 

zászlót elhelyezni (Német-Római Császárság és az Oszmán Birodalom), illetve 

elkészültek a csata főszereplőinek életrajzai négy nyelven (magyar, szerb, angol, 

német). 2017-ben a Tisza medréből előkerült valódi, a csatából származó tárgyak 

kerülnek kiállításra, megfelelő üveges vitrinekben a mai igényeknek megfelelően, 

magyarázatok elhelyezésével, megfelelő megvilágítással.  

Az említett bővítést a Városi Múzeum (Thurzó Lajos Közművelődési Központ) leltárában 

szereplő tárgyak, illetve a Vajdasági Vízalatti Kutatók által, az elmúlt évek során 

felszínre hozott tárgyak képezik. 

A csata 320. évfordulója alkalmából előlátott tartalmi bővítés a látogatók számára 

minőségbeli javulást eredményez, hiszen több és tartalmasabb információkhoz 

juthatnak. 

8. Rendezvények

Zenta község idegenforgalmi kínálatában fontos helyet foglalnak el a különféle 

rendezvények. Összhangban Zenta jelenlegi turisztikai jellemzőivel és kínálatával, a 

rendezvényturizmus szorgalmazása logikus választás lehet. 

A 2017-es évben Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete három rendezvény 

esetében főszervezőként jelenik meg, míg a többi rendezvény esetében logisztikai és 

promóciós tevékenységünkkel igyekszünk hozzájárulni az események sikeréhez. 2013-
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ban irodánk a fesztiválok terén sikeresen megtalálta helyét a rendezvénypiacon, amikor 

először szervezte meg a Tiszavirág fesztivált és I love Zenta rendezvényt. Az elmúlt 

három évben az említett fesztiválok egyre népszerűbbé váltak, mind a helyi lakosság, 

mind pedig a külföldi turisták esetében. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évre a következő rendezvényeket 

látta elő: 

- Tiszavirág Fesztivál - az elmúlt négy év nagy sikerére való tekintettel Zenta Község 

Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évben is szeretné megszervezni a fesztivált, 

melynek célja az egyedülálló természeti jelenség a tiszavirágzás népszerűsítése, 

valamint községünk nyári rendezvénypalettájának színesebbé tétele. 2017-ben is több 

napon keresztül igyekszünk sok ezer ember örömére változatos zenei ízlésvilágot, 

sokszínű kulturális programot, gasztroélményeket varázsolni Zenta gesztenyefasorral 

díszített Tisza - partjára.  Az esemény megrendezésére 2017. június 16. és 17. között 

kerül sor. A 2016-os évben ismételten bebizonyosodot, hogy a fesztivál magas 

színvonalának fenntartása és tartalmi bővítése a költségvetésben előlátott eszközök 

mellett további jelentős pénzeszközöket is igényel, mely biztosítja a rendezvény 

fenntarthatóságát és az idegenforgalmi piacon való hosszútávú pozicionálását. 

- I love Zenta - szintén a 2013-as évben indult útjára az „I love Zenta” elnevezésű 

fesztivál, melyet az idei évben szeretnénk tovább színesíteni és fejlszteni. A rendezvény 

célközönsége mindenekelőtt az ún. „VFR” turisták, tehát azok a zentaiak, akik már nem 

élnek a városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás alkalmával jönnek 

vissza Zentára. Az említett „VFR” turisták mellett a rendezvény a helyi lakosoknak is 

szól, illetve mindazoknak, akik kellemes és szép emlékeket őriznek városunkról.  A 

fesztivált sokszínű kulturális és zenei program kíséri. Az esemény megrendezésére 

2017. augusztus 11. és 12. között kerül sor. 

- Karácsonyi kavalkád - a rendezvény jelenlegi formájában első alkalommal a 2012-es 

évben került megrendezésre, városunk Fő terén. A nagy siker lehetőséget teremt 

számunkra a további fejlesztésekre és egy regionális egzisztencia kivívására. A 

rendezvény előreláthatóan 2017. december 20. és 23. között kerül ismételten 
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megrendezésre. Terveink között szerepel a Betlehemes Találkozó bővítése, amely az 

elmúlt három évben bebizonyította létjogosultságát, és az egyik legjelentősebb elemét 

képezi a rendezvényünknek, ahol számos vajdasági település betlehemezős csapata 

mutatkozott be. 2016-ban sikerült közelebb jutni célunkhoz, hogy a régió központi 

karácsonyi rendezvényét szervezzük meg, melynek értelmében a 2017-es évben 

szeretnénk minél több látogatót vonzani a szomszédos településekről és külföldről is. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évben is igyekszik támogatást és 

logisztikai hátteret biztosítani a községi idegenforgalom fejlődése szempontjából 

kiaknázható rendezvények számára, melyek a következőek: 

 Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörkölt- főző Verseny

 Mosolytenger Gyermekfesztivál

 Halász Csárda Napok

 Zenta város ünnepe – Zentai csata 320. évfrodulójának megünneplése,
polgármesteri fogadás,

 Autómentes nap

 Nemzetközi Hőlégballon Fesztivál

 Ajvár Bajvívó

 Helyi termékek Mikulásnapi kiállítása és Nemzetközi Pálinka Fesztivál

 Egyéb rendezvények…

9. Zenta község turizmusfejlesztési programja

Zenta község fejlesztési stratégiája (2014-2020) előirányozza a közég 

turizmusfejlesztési programjának kidolgozását. Zenta község önkormányzata és 

idegenforgalmi szervezete a 2016-os évben külső szakértőcsoport bevonásával 

indította el a stratégiai kidolgozását, amely megalapozza a turizmusfejlesztés irányait 

községünkben. A turizmusfejlesztési program elkészülése 2017. márciusára várható és 
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várhatóan pozitív irányban befolyásolya Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének 

munkáját a jövőben. 

9. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezet 2017-es évi pénzügyi terve

Zenta Község Idegenforgalmi Szervet 2017-es pénzügyi terve a működéshez és a 

turisztikai tartalmak fejlesztéséhez nélkülözhetetlen reális szükségletek alapján került 

kialakításra. 

Az aktuális törvényi előírásokkal összhangban a saját bevételek egy része 

(viszonteladásból származó bevételek, belépőkből szerzett jövedelem) beleolvadt Zenta 

község költségvetésébe, így azok a községi költségvetés bevételét képezik. 

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2017-es évben 2 aktivitást és 4 projektet 

látott elő, összesen 7.292.100,00 dinár értékben, melynek költségelosztása a 

következő: 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-0001 
A TURIZMUS FEJLESZTÉSÉNEK IRÁNYÍTÁSA 

Kontó Leírás Tervezett 

411 
A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETEI ÉS 
TÉRÍTMÉNYEI 

1.668.100,00

411111 A foglalkoztatottak keresetei és térítményei 1.538.100,00
  411112 A teljes munkaidőn felüli keresetek 130.000,00

412 
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS A MUNKAADÓ 
TERHÉRE 

298.700,00

412111 Nyugdíj és rokkant biztosítás járuléka 200.170,00
412211 Egészségügyi biztosítás járuléka 85.900,00
412311 Munkanélküli biztosítás járuléka 12.630,00

414 
FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS 
JUTTATÁSAI 

20.000,00

414411 Szoc. seg. egész. kezelés esetén a szűkebb család 
tagjainak 

20.000,00

416 
FOGLALKOZTATOTTAK DÍJAZÁSA ÉS EGYÉB 
KÜLÖNLEGES KIADÁSOK 

32.000,00

416111 Jubiláris jutattások 32.000,00
421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 405.000,00

421111 Pénzforgalom költségei 45.000,00

203



Zenta	Község	Idegenforgalmi	Szervezetének	Munkaterve	–	2017	

13 

421121 Banki szolgáltatás költségei 6.000,00
421325 Takarítási költségek 135.000,00
421411 Telefon, telex, telefax 12.000,00
421412 Internet és hasonló 10.000,00
421414 Mobiltelefon szolgáltatás 70.000,00
421421 Posta költségek 12.000,00
421512 Járműbiztosítás 60.000,00
421521 Foglalkoztatottak biztosítása munkahelyi baleset 

esetére 
20.000,00

421523 Harmadik személyekkel szembeni biztosítás 25.000,00
421919 Egyéb nem említett költségek 10.000,00

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 90.000,00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 20.000,00
423711 Reprezentáció 60.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatások 10.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 50.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 50.000,00

425 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSOK 100.000,00
425119 Épületek egyéb javítása és karbantartása 20.000,00
425211 Mechanikai javítások 20.000,00
425219 Közlekedési felszerelések egyéb javít.és fenntartása 20.000,00
425222 Számítógépek karbantartása 20.000,00
425229 Adminisztrációs felszerelések egyéb javít. és 

fenntartása 
20.000,00

426 ANYAG 240.000,00
426131 Virág 3.000,00
426411 Üzemanyag 100.000,00
426491 Egyéb anyagok a közlekedési eszközökhöz 20.000,00
426811 Tisztításhoz szükséges vegyi anyag 15.000,00
426819 Tisztaság fenntartásához szükséges egyéb anyag 12.000,00
426911 Fogyóanyag 30.000,00
426913 Szerszám és apróleltár 40.000,00
426919 Egyéb különleges rendeltetésű anyagok 20.000,00

465 EGYÉB TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 208.300,00
465112 Törvény szerinti támogatások 208.300,00

482 
ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, ILLETÉKEK ÉS 
BÜNTETÉSEK 

85.000,00

482131 Járművek regisztrációs illetékei 28.000,00
482211 Köztársasági illetékek 45.000,00
482251 Bírósági illetékek 12.000,00

512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 110.000,00
512211 Bútor 50.000,00
512221 Számítógépes felszerelés 40.000,00
512241 Elektromos felszerelés 20.000,00

515 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON 50.000,00
515111 Szoftver 50.000,00

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 3.357.100,00
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A fenti táblázat az intézmény zökkenőmentes működéséhez szükséges költségeket és 
az idegenforgalmi szervezet általános tevékenységéhez tartozó szükségleteket 

tartalmazza. 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-0002 
AZ IDEGENFORGALMI KÍNÁLAT NÉPSZERŰSÍTÉSE 

Kontó Leírás Tervezett 
422 UTAZÁSI KÖLTSÉGEK 260.000,00 

422111 Hivatalos utak napidíjának költésgei 20.000,00 
422131 Hivatalos utak szállásdíjának költségei 30.000,00 
422199 Hivatalos utak egyéb költségei 20.000,00 
422211 Hivatalos utak napidíjának költségei külföldön 80.000,00 
422231 Hivatalos utak szállásdíjának költségei külföldön 80.000,00 
422299 Hivatalos utak egyéb költségei külföldön 30.000,00 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 70.000,00 
423621 Vendéglátói szolgáltatások 20.000,00 
423712 Ajándékok 50.000,00 

523 
RAKTÁR-ÉS ÁRÚKÉSZLET 
VISZONTELADÁSA 

500.000,00 

523111 Árúkészlet viszonteladása 500.000,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 830.000,00 

A fenti táblázat az idegenforgalmi kínálat népszerűsítésére vonatkozó költségeket 
tartalmazza, amely többek között az idegenforgalmi kiállításokon való részvételt és a 

szuveníreladást jelenti. 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-2 
IDEGENFORGALMI ILLETÉK 

Kontó Leírás Tervezett 
423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 1.070.000,00 

423111 Fordítási költségek  130.000,00 
423321 Szemináriumokon való részvétel költségei 30.000,00 
423323 Kiállításokon való részvétel költségei 60.000,00 
423419 Egyéb nyomtatási költségek 350.000,00 
423431 Reklám és propaganda költségek  250.000,00 
423439 Egyéb reklám és propaganda költségek 250.000,00 

426 ANYAG 50.000,00 
426111 Irodai anyag 50.000,00 

512 GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK 250.000,00 
512631 Kulturális felszerelés 250.000,00 

513 EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS 250.000,00 
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513111 Egyéb ingatlan és felszerelés 250.000,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK: 1.620.000,00 

A fenti táblázat az idegenforgalmi illetékből befolyt összegek részbeni elosztását 
mutatja, a turisztikai törvénnyel összhangban. 

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-2 
TISZAVIRÁG FESZTIVÁL 

Kontó Leírás 

Költségvet
ésből 

tervezett 
kiadások 

Adományokb
ól tervezett 
kiadások 

421 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 10.000,00 10.000,00
421211 Elektromos energia költségei 10.000,00 10.000,00

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 265.000,00 85.000,00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 150.000,00 55.000,00
423711 Reprezentáció 15.000,00 10.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatásaok 100.000,00 20.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 200.000,00 105.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 200.000,00 105.000,00

426 ANYAG 40.000,00 30.000,00
426911 Fogyóanyag 20.000,00 20.000,00
426919 Egyéb különleges rendeltetésű anyag 20.000,00 10.000,00

482 
ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK, 
ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK 

25.000,00 

482211 Köztársasági illeték 25.000,00 
511 ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI 

OBJEKTUMOK 
15.000,00 

511421 Kivitelezési felmérés 15.000,00 
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 555.000,00 230.000,00

 PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-3 
I LOVE ZENTA 

Kontó Leírás 

Költségveté
sből 

tervezett 
kiadások 

Adományokb
ól tervezett 
kiadások 

423 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 120.000,00 100.000,00
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások 50.000,00 50.000,00
423711 Reprezentáció 20.000,00 
423911 Egyéb ált.szolgáltatások 50.000,00 50.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 160.000,00 70.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 160.000,00 70.000,00
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A fenti táblázatok Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete által előlátott rendezvények 
költségeit tartalmazza. Az egyes rendezvényeket Zenta község költségvetéséből, 
donációkból befolyt összegekből, illetve saját bevételekből (költségvetési bevétel) 
származó pénzeszközökből kívánjuk  megvalósítani. 

10. Összefoglalás és következtetések

A munkaterv összeállításakor a racionalizmusra helyeztük a hangsúlyt és a 

„lehetséges” zónában próbáltuk megfogalmazni terveinket. A munkaterv 

megfogalmazza azokat a rövidtávú irányvonalakat, melyek a jelenlegi helyzet 

előremozdítását hivatottak elősegíteni, az esetleges korrekciós javaslatokra nyitottan. 

Az attrakciók jobb kihasználtsága részben a megfelelő marketinggel érhető el, míg a 

turisztikai infrastruktúra és szálláskapacitások alacsony fejlettsége gátló tényezőként 

jelenik meg, mely célirányos tőkebefektetést igényel. 

426 ANYAG 20.000,00 10.000,00
426911 Fogyóanyag 20.000,00 10.000,00

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 300.000,00 180.000,00

PROGRAM 4: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE:  1502-P-4 
KARÁCSONYI KAVALKÁD 

Kontó Leírás 

Költségveté
sből 

tervezett 
kiadások 

Adományokból 
tervezett 
kiadások 

423 
SZERZŐDÉSES 
SZOLGÁLTATÁSOK 

80.000,00 70.000,00

423599 Egyéb szakosított szolgáltatásaok 10.000,00 35.000,00
423711 Reprezentáció 20.000,00 10.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatásaok 50.000,00 25.000,00

424 SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK 30.000,00 30.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások 30.000,00

426 ANYAG 40.000,00
426911 Fogyóanyag 40.000,00

ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK : 120.000,00 100.000,00
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Zenta község turizmusát igyekeznünk kell arra a szintre eljuttatni, ahol a turista 

megismétli látogatását, legalább egy vendégéjszakát eltölt városunkban, és amelyen a 

turizmus fenntarthatósága biztosított. A szálláshelyek és az idegenforgalmi 

infrastruktúra fejlesztése elősegíti távlati terveink elérését. 

A Munkaterv csak az első lépések egyike Zenta község idegenforgalmi gazdaságának 

fejlesztésében, megvalósítása viszont új üzleti kihívások lehetőségeit nyitja meg. 

     Laskovity Kornél          Matykó Árpád 
    ____________________ _____________________ 

      igazgató            elnök 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete        Igazgató Bizottság 
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Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 16. szakasza 1. 
bekezdésének 44. pontja és 58. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET GYERMEKJOGI TANÁCSA 2016. ÉVI 

MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

I. 
A képviselő-testület ELFOGADJA a Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi 

tanácsa 2016. évi munkajelentését. 

II. 
Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 56-1/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a 

Tatjana Balo s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 

25.
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Szerb Köztársaság  
Zenta község   
Községi Képviselő-testület   
Gyermekjogi tanács  
Szám: 56-1/2017-I  
Kelt: 2017. január 20-án  
Zenta   

KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

JELENTÉS  
ZENTA KÖZSÉG GYERMEKJOGI TANÁCSÁNAK A 2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 58. szakasza szerint a 
gyermekjogi tanács:  
1) kezdeményezi és részt vesz a helyi gyermekjóléti politika  kidolgozásában az oktatás,  az
egészségügy,  a szociális politika,  az esélyegyenlőség,  a  sport, a bántalmazás,  az elhanyagolás 
és a kihasználás elleni védekezés,  a  művelődés és  a szabadidő-használat,  az aktív részvétel,  a 
tájékoztatás és az erőszak vagy bűnözés megakadályozása,  a  fenntartható fejlődés és 
környezetvédelem,  valamint egyéb,  a  gyermekek  számára jelentős területeken,  
2) részt vesz a Helyi Gyermekjóléti Akcióterv, valamint az egyéb stratégiai okiratok
kidolgozásában,  amelyek összhangban vannak a Nemzeti  Gyermekjóléti  Akciótervvel,  
3) véleményezi a  gyermekek számára jelentős kérdéseket, és  azokról tájékoztatja  a  községi
szerveket,  
4) véleményezi az előírások és rendeletek tervezeteit, amelyeket a gyermekekre vonatkozóan a
községi képviselő-testület hoz meg és előterjeszti  azokat  a községi képviselő-testületnek,  a  
község polgármesterének és a Községi Tanácsnak, 
5) elfogadja az éves és időszakos jelentéseket a Helyi Gyermekjóléti  Akcióterv megvalósításáról
és  benyújtja azokat a községi  képviselő-testületnek,  a  község polgármesterének és a Községi 
Tanácsnak,  
6) kezdeményezi projektumok előkészítését vagy a községnek  a  gyermekekkel  kapcsolatos
programokban és  projektumokban  való részvételét a  gyermekek  helyzetének előmozdítása és 
jogaik megvalósításának  biztosítása érdekében,  amelyek a község  hatáskörébe tartoznak,  
7) pályázatot ír ki projektumok  megvalósítására és javaslatot terjeszt  elő a  község
polgármesterének az  eszközöknek a jelentkezőknek  való  odaítélésére a  községi költségvetés 
eszközeinek  keretében. 

A 2016. évben Zenta község gyermekjogi tanácsa az aktivitásokat az alábbi összetételben  
valósította meg: 
Zsíros-Jankelić Anikó, dr. Báló Hajnalka, Nagy Abonyi Katalin,  dr. Surján Amra, Kálmán 
Zsuzsanna, Barát Hajnal Anna, dr. Muškinja Montányi Gabriella, Halgašev Gavranović Andrea, 
Tőke Márta, Božović Mirjana, Stojanović Sandra,  Nagy Abonyi Dániel,  Borđoški Sandra,  
Kopasz Ildikó és  Gallusz  Gabriella, elnök asszony.  

A Zentai Községi Képviselő-testület gyermekjogi tanácsa végzésével megállapította  az alábbi 
prioritásokat, a projektumokat, amelyeket  a  2016. évben  finanszíroztak az intézmények, 
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szervezetek,  kormányon kívüli szervezetek,  illetve polgárok egyesületei számára,  amelyeket 
Zenta község költségvetéséből finanszíroztak a 2016. évben  a  nyilvános pályázat szerint.  

 A 7. és 8. osztályos tanulók reproduktív egészségének megőrzésére  műhelymunkák a
2015/2016. tanév harmadik  negyedében és  a  2016/2017. tanév első félévében (2
műhelymunka  osztályonként)   120.000,00 dinár

 A 2016. évi Gyermekhét 240.000,00 dinár 

Zenta község 2016. évi költségvetése  bevételeiből biztosítottak az eszközök 600.000,00 dinár 
összegben,  Zenta község 2016. évi  költségvetéséből  szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos  Lapja, 
30/2015) alapján 476-os pozíció,  465-01-es közgazdasági  osztályozás Egyéb donációk,  dotációk és  
átutalások,  éspedig Zenta község  költségvetésében előirányozott  eszközök felosztásának programja 
szerint a Helyi Gyermekjóléti Akciótervre a 2016. évben,  amelyet a község polgármestere hozott meg  
2016.03.15-én a  401-6-1/2016-II-es számon,  a projektumok megvalósítására nyilvános  pályázat  
alapján  360.000,00 dinár  kerül felosztásra.  
A Zenta község területén regisztrál, vagy  a  Zenta község területén tevékenykedő 
intézményeknek,  szervezeteknek, kormányon  kívüli szervezeteknek, illetve  polgárok 
egyesületeinek, községközi vagy köztársasági  szervezeteknek  pályázat útján a  projektumok 
társfinanszírozására   összesen  360.000,00 dinárt ítéltek oda, a táblázat szerint,  amely e jelentés 
mellékletét képezi, összesen  291.000,00 dinár lett kifizetve,  míg 3 projektumra a  4., 5. és  7. 
sorszám alatt a táblázatban  nem  kerültek megvalósításra az  egyesületek  által 48.000,00 dinár 
összegben,  és  az InGénium Alapítvány számára, a táblázat 2. sorszáma alatt a  projektumok 
megvalósítására 60.000,00 dinár lett jóváhagyva, és mindösszesen  39.000,00 dinárt használtak 
fel. 

A 2016. évben  Zenta községben a nyilvános pályázat útján a költségvetésből az alábbi 
projektumok kerültek  társfinanszírozásra:  

Sorsz. 
A projektum 
javaslattevője 

Projektum 
Támogatás 
dinárban 

1 

О.Ш."Стеван 
Сремац"  

Сента 

Stevan Sremac 
Általános Iskola Zenta 

Сигурна љубав,сигуран 
секс 

Egészséges 
szerelem,egészséges szex 

 60.000,00 

2 
Фондација ИнГениум 

InGénium Alapítvány 

Причајмо о 
репродуктивном 
здрављу 

Beszéljünk a nemi 
egészségről ! 

 60.000,00 
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3 

Културно Друштво 
„Мора Иштван 

Кеви“Móra István 
Művelődési Egyesület 

Kevi 

IV Дан талента 
„Свако је у  нечему 

талентован“ 
IV. Tehetségnap-

 " Mindenki tehetséges 
valamiben" 

11.000,00 

4 

Народна Техника  
Сента 

Népi Technika Községi 
Szervezete Zenta  

Ваншколске 
активности  за 

талентовану  децу у 
Дечјој недељи 
Iskolán kívüli 

foglalkozások a 
tehetséges gyermekeknek 

a  gyermekhéten 

13.000,00 

5 

Омладинска 
организација Торњош 

– Торњош Tornyosi
Ifjúsági Szervezet- 

Tornyos 

Бавимо се спортом 
Торњош! 2016. 

Sportoljunk Tornyos! 
2016 

20.000,00 

6 

Организација 
Пријатељи деце Сента 

Gyermekbarátok 
Еgyesületе Zenta 

Прваци - 2016 
Elsősök- 2016 

35.000,00 

7 
Моделарски клуб 

Сента-Modellező Klub 
Zenta 

Бављења моделарством 
у Дечјој недељи 

Modellező foglalkozások 
a gyermekhéten 

15.000,00 

8 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" И.О. Турзо 

Лајош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Thurzó Lajos 
kihelyezett tagozat 

Zenta 

Јесењи сусрет 
Őszi találkozó 

50.000,00 

9 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" Сента,И.О. 

Турзо Лајош 
Stevan Sremac 

Általános 
Iskola,Thurzó Lajos 
kihelyezett tagozat 

Дечје песме у Дечјој 
недељи из  дела 
војвођанске  и  

универзалне мађарске  
литературе   

Gyermekversek 
gyermekhéten a 

33.000,00 
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Zenta vajdasági és az 
egyetemes magyar 

irodalom alkotásaiból 

10 

О.Ш."Стеван 
Сремасц" Сента,И.О. 

Темеркењ Иштван 
Торњош 

Stevan Sremac 
Általános 

Iskola,Tömörkény 
István kihelyezett 
tagozat Tornyos 

Радости дечјег доба 
Торњош 

Gyermekkor örömei 
Tornyos 

  5.000,00 

11 

Завичајна фондација 
" Стеван Сремац" 

Сента 
Stevan Sremac 
Helyismereti 
Alapítvány 

Дечији фолклорни 
фестивал у оквиру 

Дечије недеље 
Gyermek Folklór 

Fesztivál a 
Gyermekhéten 

40.000,00 

12 
"ДАРИКА Удружење 
–DÁRIKA Egyesület"

Zenta 

Пасуљ до неба 
Az égigérő paszuly 

18.000,00 

  УКУПНО    
  ÖSSZESEN  

 360.000,00 

A 2016. év  folyamán  az alábbi  aktivitások és projektumok valósultak meg: 

A Stevan Sremac Ált. Isk. tanulói részt vettek testvérvárosunk a nisi Medijana községben 
megtartott gyermekfesztiválon, valamint a Gyermekhéten a nisi gyermekek vendégeskedtek 
Zentán. 
• Egészséges táplálkozás projektum. Az előadások a Nutrikid- program ajánlásai alapján
történtek elméleti oktatással és gyakorlatokkal – műhelymunkával egybekötve. A projektum 
realizálója a zentai gyermekorvosi rendelő gyermekorvosa dr. Muškinja Montányi Gabriella járta 
végig a Hófehérke óvoda összes épületét, a falvakat sem hagyta ki. 
• A sajátos nevelési igényű tanulók XlI. vajdasági őszi találkozója a Stevan Sremac
Általános Iskola Thurzó Lajos Kihelyezett tagozatán került megrendezésre. A rendezvényen 
kiállították a speciális tagozatos tanulók képzőművészeti alkotásait, ahol kifejezésre jutott a 
gyerekeknek a kreativitása, kézügyessége és tehetsége. A találkozók célja a gyermekek közötti 
tolerancia fejlesztése, a másság elfogadása. Vajdaság több településéről érkeztek vendégek. 
• Sikeresen zárult 2016-es gyermek hét, melyet október második hetében tartottak meg. Ezt
a rendezvényt a hagyományokhoz híven a helyi gyermekjóléti tanács hangolta össze. A 
gyermekhét szoros együttműködésben zajlott: a Stevan Sremac Általános Iskola, a Snežana- 
Hófehérke Óvoda, a Thurzó Lajos Közművelődési Központ, a Stevan Sremac Alapítvány, és a 
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Gyermekbarátok közreműködésével. A kiváló együttműködésnek köszönve nagyszámú 
gyermeket sikerült bevonni a gyermek heti rendezvénysorozatba.  
• Zenta község gyermek-folklórfesztiváljára több helységből érkeztek résztvevők, ebben az
évben több mint 500 fellépőt köszönthetett városunk 
A Thurzó Lajos kihelyezett tagozaton megtartották az első Messzeringó gyermekkorom világa 
című szavalóversenyt, melyre Vajdaság minden részéről érkeztek versmondók. A versenyen 123 
tanuló vett részt. 

Az előre látott terveinkből nem valósult meg az Egészségház Életmentés programjának 
pályázatokon kívüli programja melyre 35.000 dinárt hagyott jóvá a tanács. 

А község polgármestere  2016.03.15-én meghozta a határozatot a  Gyermekjóléti Akcióterv 
programjaira  az eszközök  felosztásáról a 2016. évre vonatkozóan,  száma 401-6-1/2016-II az 
alábbiak szerint:  

A HELYI GYERMEKJÓLÉTI AKCIÓTERV 2016. ÉVI 
PROGRAMJA 

Sorsz. 
Az aktivitás
hordozója 

Leírás 
A tervezett 

összeg 
dinárban 

1. Tanács  A Gyermeki Alkotókészség Fesztiválja, Niš 72. 000,00

2.  Tanács 
A Gyermekjóléti Helyi Akcióterv 2016. évi elsőbbségi céljainak a 
megvalósítása pályázat útján 

360.000,00

3. Tanács  A gyermekek utaztatási  költségei  33.000,00 

4. Tanács 
 Еdukáció аz iskoláskor előtti  gyermekek egészséges étkezését 
illetően 

 50.000,00 

5.  Tanács 
Egészségház - Életmentés  35.000,00 

6. Tanács 
Előre nem látott költségek  50.000,00 

 Ö
SSZESEN 

 600.000,00 

PÉNZÜGYI JELENTÉS A  PROGRAMOK MEGVELÓSULÁSÁRÓL 

Sorsz.    Leírás A 2016. évi 
költségvetésben 

tervezve 

Átvállalt 
kötelezettségek 

Kifizetve 

600.000,00 
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A programmal tervezve 
- sorszám 

1. 

 Severtrans – Szállítás a Gyermeki 
Alkotókészség Fesztiváljára, Niš 

1. 72.000,00 72.000,00

2. 

Pályázat útján 12 projektum társfinanszírozása 2.   360.000,00 
291.000,00

3. 
A gyermekek utazási költségei 3. -   - 

4. 
Egészségház Zenta – Edukáció az iskoláskor 
előtti gyermekek egészséges táplálkozásáról 

4. 50.000,00 50.000,00

5. 
Egészségház Zenta - Életmentés 5. - - 

6. 

Előre nem látott költségek: 

Fizetésforgalmi költségek 

6. 

441,71 441,71 

ÖSSZESEN 1-6 600.000,00 482.441,71 413.441.71

Fel nem használt eszközök 186.558,29 

      Kopasz Ildikó   s.k.      
 a tanács elnök asszonya 
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 111/2009. és 92/2011. 
sz.) 34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a)  pontja,  a 
rendkívüli törzskarok  összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete 
a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  

V É G Z É S T   
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA  2017. ÉVI 

MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

I.  

A KKT elfogadja  Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2017. évi 
munkatervét.  

II.  

Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 217-3/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 

26.
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 111/2009. és 
92/2011. sz.) 34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a)  
pontja,  a  rendkívüli törzskarok  összetételéről és munkamódjáról szóló kormányrendelet (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 98/2010. sz.) 14. szakasza,  a rendkv-li helyzetek községi törzskarának 
a megalakításáról szóló  rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2011. sz.) és a  rendkívüli 
helyzetek községi törzskara megalakításáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/2011., 14/2011., 25/2012., 32/2012., 16/2013. és 
15/2014. sz.) Zenta község rendkívüli  helyzetek községi törzskara meghozta az alábbi   

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A 2017. ÉVI 
MUNKATERVJAVASLATÁT 

1. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA 2016. ÉVI ÉVES
JELENTÉSÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA
A feladat felöleli: a 2016. évi jelentés kidolgozását, annak  megvitatását a  törzskar
ülésén és javaslatát a Községi Képviselő-testület felé, annak meghozatala céljából.
Feladathordozó: községi törzskar, a  helyi önkormányzat  hatásköri szerve.
Határidő: március

2. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARA JAVASLATAINAK,
VÉGZÉSEINEK  ÉS  MEGHAGYÁSAINAK A MEGKÜLDÉSE A ZENTA
KÖZSÉG TERÜLETÉN LEVŐ ALANYOKNAK
A feladat felöleli: javaslatok, végzések  és meghagyások megküldését,  amelyeket a
rendkívüli  helyzetek községi törzskara hoz meg az operatív funkciójának lefolytatásában
a Zenta község területén levő alanyoknak.
Feladathordozó: a Községi Közigazgatási Hivatal helyi  önkormányzati egységének
hatásköri szerve
Határidő: a döntések, végzések és meghagyások meghozatalát követően.

3. A 2017. ÉVBEN  ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  JÉGVÉDELEMBEN AZ
ELVÉGZETT  ELŐKÉSZÜLETEK ÁLLAPOTÁRÓL  SZÓLÓ JELENTÉS
MEGVITATÁSA ÉS  ELFOGADÁSA
A feladat felöleli: kérelem a hatásköri községi szolgálat általi információk  megküldésére
Zenta község területén a jégvédelemben elvégzett előkészületek  állapotáról a 2017.
évben.
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara és  a hatásköri
szerv.
Határidő: I. negyedév

4. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A  RENDKÍVÜLI HELYZETKBEN AZ
EMBEREK EGÉSZSÉGVÉDELMI ÁLLÁSA ÉS  A VÍZ ÉS AZ ÉLELEM
EGÉSZSÉGÜGYI KIFOGÁSTALANSÁGA ELEMZÉSÉNEK MEGVITATÁSA
ÉS ELFOGADÁSA
A feladat felöleli: az emberek egészségvédelme, a fertőző betegségek és a víz és az
élelem egészségügyi kifogástalanságának elemzését rendkívüli helyzetekben   Zenta
község területén.
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Határidő: II. negyedév 

5. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN A
JÓSZÁGOK EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTA ELEMZÉSÉNEK MEGVITATÁSA
ÉS ELFOGADÁSA
A feladat felöleli: Zenta község területén rendkívüli helyzetekben a jószágok
egészségvédelmi  állapotának elemzését.
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara együttműködve az
állategészségügyi felügyelőséggel.
Határidő: II. negyedév

6. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN RENDKÍVÜLI HELYZETEKBEN  AZ
ALANYOKNAK A VESZÉLYEZTETETTSÉG BECSLÉSÉNEK ÉS  A VÉDELMI
ÉS MENTÉSI  TERVNEK A  MEGKÜLDÉSE
A feladat felöleli: Zenta község területén rendkívüli helyzetekben az alanyoknak a
veszélyeztetettség becslésének és a  védelmi  és  mentési  tervek megküldését,  az  ő
becsléseik  és  terveik kidolgozása céljából.
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve.
Határidő: az év folyamán

7. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017. ÉVBEN AZ ÁRVÍZVÉDELMI
MEGELŐZŐ ÉS  OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK
ÁLLÁSÁRÓL  ÉS ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ÁRVÍZVÉDELEM,
BELSŐ VIZEK ELLENI ÉS A VÍZFOLYAMOKON A JÉGVÉDELEM
TERVEZETT AKTIVITÁSAIRÓL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS
ELFOGADÁSA
A feladat felöleli: Zenta község területén az  árvízvédelmi, belső vizek elleni és a
vízfolyamokon a jégvédelmi operatív terv kidolgozását és a javaslattételt  a Községi
Képviselő-testületnek annak meghozatala céljából.
Feladathordozó: Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara, együttműködve a
Vízgazdálkodási Vállalattal, a KLKV-vel, a helyi önkormányzati egység hatásköri
szervével.
Határidő: első negyedév

8. A VÉDELMI ÉS MENTÉSI  RENDSZER  FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ÉS
PROGRAMJÁNAK A KIDOLGOZÁSA
A feladat felöleli: a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervének és programjának a
kidolgozását és elfogadását.
Feladathordozó: a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve, a rendkívüli helyzetek
községi törzskarának a tagjai.
Határidő: a Szerb Köztársaság hosszú távú védelmi és  mentési  rendszere fejlesztésének
meghozatalától számított 90 nap.

9. AZ ÁLTALÁNOS RENDELTETÉSŰ POLGÁRVÉDELMI EGYSÉGEK
FELTÖLTÉSE
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A feladat felöleli: a község területén az általános rendeltetésű polgárvédelmi egységek 
feltöltését, összhangban  az  előirányozott ismérvekkel.  
Feladathordozó: a parancsnok, a törzskar tagjai, a helyi önkormányzati egység 
hatásköri szerve 
Határidő: az év folyamán 

10. A NYILVÁNOS RIADÓZTATÁSI RENDSZER KIFOGÁSTALAN
ÁLLAPOTBAN TARTÁSA
A feladat felöleli: a periférikus szekrény cseréjét (ott ahol szükséges) és a sziréna
tisztítását.
Feladathordozó: a megfigyelő, riadóztató és műszaki-technológiai szerencsétlenségek
szakmai-operatív csoportja
Határidő: május

11. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR TAGJAINAK A KIKÉPZÉSE
A feladat felöleli: a hatásköri szervek tervével összhangban, éspedig a községi törzskar
tagjainak a kiképzése céljából a védelmi  és  mentési  akciók vezetését illetően,
felülvizsgálni,  hogy  mely tagok lettek előlátva  a kiképzésre,  megadni a szükséges
utasításokat  és  utalni  őket a kiképzésre.
Feladathordozó: a parancsnok és a törzskar tagjai
Határidő: a képzési terv kézhezvételét követően

12. A TÖRZSKAR TAGJAINAK A  LEFOLYTATOTT KIKÉPZÉSÉRŐL  SZÓLÓ
INFORMÁCIÓ
A feladat felöleli: a  községi törzskar  tagjainak az  információit,  akik  részt vettek a
kiképzésen.  Tapasztalatok és tudomások, amelyeket alkalmazni lehet a  községi törzskar
munkájában.
Feladathordozó: a parancsnok és a községi törzskar tagjai
Határidő: a kiképzés befejeztével.

13. EGYÜTTMŰKÖDÉS A KÖRZETI  RENDKÍVÜLI HELYZETEK
TÖRZSKARÁVAL,  VALAMINT A SZOMSZÉDOS KÖZSÉGEK
TÖRZSKARAIVAL
A feladat felöleli: a tapasztalatcserét a törzskarok munkáját illetően, közös ülések
megtartását
Feladathordozó: a parancsnok és a  törzskar tagjai
Határidő: az év folyamán

14. A KÖRZETI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA VÉGZÉSEINEK A
MEGVITATÁSA ÉS  LEFOLYTATÁSA
A feladat felöleli: a végzések elemzését és alkalmazását a községi törzskar munkájában,
illetve azok végrehajtását, amennyiben  meghagyási jellegük van.
Feladathordozó: a községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve.
Határidő: a végzés kézhezvételét követően
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15. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ELEMI CSAPÁSOK BEKÖVETKEZÉSE
KOCKÁZATÁNAK FOLYAMATOS FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE ÉS
BECSLÉSE
A feladat felöleli: az elemi csapások bekövetkezése kockázata helyzetének figyelemmel
kísérését és megbecslését,  megelőző intézkedések foganatosítását,  Zenta község
területén a polgárok és alanyok időben történő tájékoztatását.
Feladathordozó: a községi törzskar
Határidő:  állandó feladat

16. ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN AZ ALANYOKNAK A  2017/18. ÉVI TÉLI
IDŐSZAKRA AZ ÁLLÁSÁRÓL, KÉSZENLÉTÉRŐL ÉS
ELŐKÉSZÜLETEIKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS MEGVITATÁSA ÉS
ELFOGADÁSA
A feladat felöleli: adatok begyűjtését a 2017/18. évi téli időszakra az alanyok  állásáról,
készenlétéről és előkészületeikről és Zenta község területén  a rendelkezésre álló
mechanizáció számáról és állapotáról.
Feladathordozó:  Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara, HK és  az
alanyok,  amelyek  fel vannak készítve  a téli feltételek közötti  bizonyos aktivitásokra.
Határidő: negyedik negyedév.

17. A VÉDELEM ÉS MENTÉS TERÜLETÉN AZ EGYÉB AKTUSOK
KIDOLGOZÁSA ÉS  MEGHOZATALA
A feladat felöleli: a védelem és mentés területén az  aktusjavaslatok kidolgozását,
megvitatását és  meghozatalát, illetve megerősítését,  összhangban  a  meghozott
törvénynél  alacsonyabb rangú aktusokkal és az utasításokkal.
Feladathordozó: a törzskar, együttműködve a nagykikindai  rendkívüli helyzetek
osztályával.
Határidő: a közelebbi, törvénynél alacsonyabb rangú aktusok és utasítások kézhezvételét
követően.

18. A TÖRZSKAR ÉS EGYÉB SZERVEK NYILVÁNTARTÁSÁNAK
MEGALKOTÁSA ÉS NAPRAKÉSZ ÁLLAPOTBAN TARTÁSA
A feladat felöleli: az adatok begyűjtését az emberi és anyagi erőforrásokról, az adatok
nyilvántartásának  naprakész állapotban tartását Zenta község területén  a  védelem és
mentés  szükségleteire.
Feladathordozó: a törzskar együttműködve a nagykikindai rendkívüli helyzetek
osztályával.
Határidő: állandóan

19. A KÖZSÉGI TÖRZSKAR ÜLÉSEINEK A MEGSZERVEZÉSE
A feladat felöleli: negyedévente vagy szükség szerint a községi törzskar  üléseinek a
megszervezését.
Feladathordozó: a parancsnok, a  parancsnok helyettese és  a  községi törzskar vezetője.
Határidő: a terv és szükség szerint
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20. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A 2018. ÉVI
MUNKATERVÉNEK MEGVITATÁSA ÉS ELFOGADÁSA
A feladat felöleli: a 2018. évi munkaterv kidolgozását, annak a törzskar ülésén való
megvitatását és a javaslattételt a Községi Képviselő-testületnek annak meghozatalát
illetően.
Feladathordozó: a községi törzskar, a helyi önkormányzati egység hatásköri szerve.
Határidő: december

Ceglédi Rudolf,  okl. építészmérnök s. k.  

A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A PARANCSNOKA 

Körbélyegző  
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakaszának 20.  pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 33. pontja alapján kapcsolatban  a  kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 44a. szakaszának 1. bekezdésével Zenta Község Képviselő-
testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJAI 

MEGBÍZATÁSI  IDEJÉNEK  MEGSZŰNÉSÉRŐL 

I. 

A zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak megszűnik a megbízatásuk 
2017.02.25-ével a  négyéves megbízatási idő letelte miatt, amelyre megválasztották őket, éspedig:  

1. Sárosi Gabriella, lakhelye Zenta, Gáj  utca 11. szám
- az alapító képviselője, az igazgatóbizottság elnöke,

2. Dudás Ferenc, lakhelye Zenta, Stevan Sremac utca 9. szám,
- az alapító képviselője, az igazgatóbizottság tagja,

3. Szabó Mirjana, lakhelye Zenta, Karađorđe utca 60. szám,
- az alapító képviselője,  az igazgatóbizottság tagja,

4. Szűgyi Ferenc, lakhelye Felsőhegy, JNH utca 42. szám,
- a  foglalkoztatottak képviselője, az igazgatóbizottság tagja,

5. Kopasz Zsolt, lakhelye Zenta, Gáj utca  26. szám,
- a  foglalkoztatottak képviselője,  az igazgatóbizottság tagja,

6. Gajda Szilviát, lakhelye Zenta,  Szép utca 15. szám,
- a foglalkoztatottak képviselője,  az igazgatóbizottság tagja,

II. 

 A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

I n d o k l á s 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. február 19-én tartott ülésén a 020-6/2013-I-es számú 
határozatával kinevezte a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának az elnökét és öt tagját 
négyéves megbízatási időre, kezdve  2013.02.25-étől. 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 44a. szakaszának 1. bekezdése szerint  az intézmény igazgatóbizottsága tagjának  a megbízatása a 
megbízatás leteltével vagy felmentéssel szűnik meg. 

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakaszának 20. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel és  a statútummal megállapított 
más teendőket is ellát.  

27.

222



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33.  
pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület a törvénnyel  és a statútummal megállapított más 
teendőket is ellát.  

Mivel a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottsága  elnökének és öt tagjának 2017. 
02. 25-én  lejár a megbízatási  ideje,  Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta
Zenta község Községi Tanácsának  a javaslatát 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   Báló Tatjana  s. k.  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta Község   a Zentai Községi Képviselő-testület  
Zentai Községi Képviselő-testület      elnök asszonya 
Szám: 020-3/2017-I 
Kelt: 2017. 02. 24.  
Z e n t a  
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  
sz. – kiig.) 41. szakaszának 3. és 4. bekezdése,   a zentai Történelmi Levéltár és szerveinek az 
alapítói  jog átvételéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011., 25/2012. 
és 1/2016. sz.) 6. szakaszának 3b. szakaszának 2. bekezdése,  a helyi önkormányzatokról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 10. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 

A KKT kinevezi a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, éspedig: 

1. Sárosi Gabriellát, lakhelye Zenta, Gáj utca 11. szám az alapító – Zenta község
képviselőjét,  az igazgatóbizottság elnökének,

2. Škrbić Nenadot, lakhelye Zenta, Dr. Zoran  Đinđić sétány 39/6. szám - az alapító –
Zenta község képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának 
3. Szűgyi Ferencet, lakhelye Felsőhegy,  Nagyköz 42. szám,
- a  foglalkoztatottak képviselőjét,  az igazgatóbizottság tagjának, 
4. Kopasz Zsoltot, lakhelye Zenta, Gáj  utca  26. szám,

  - a foglalkoztatottak képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának, 
5. Szöllősi Szilviát, lakhelye Zenta, Vladmir Nazor utca 15. szám,

 - a foglalkoztatottak képviselőjét, az igazgatóbizottság tagjának. 

A hatodik és hetedig tagot,  az alapító – a Magyar Nemzeti Tanács képviselőit a zentai 
Történelmi  Levéltár  igazgatóbizottságába a Magyar Nemzeti Tanács  nevezi ki.  

II. 

A zentai Történelmi Levéltár  igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak  a  megbízatása 
négy évre szól,  2017.02.26-ától kezdődően.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s  

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. 
sz. – kiig.) 41. szakaszának 1. bekezdése szerint az intézményt az igazgatóbizottság igazgatja.  

A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 3. bekezdése szerint az igazgatóbizottság tagjait  az 
alapító nevezi ki és menti fel,  a művelődési tevékenység kiemelkedő szakemberei és ismerői 
soraiból.  

28.
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A kultúráról szóló törvény 41. szakaszának 4. bekezdése szerint az igazgatóbizottság elnökét az 
alapító nevezi ki  az igazgatóbizottsági tagok soraiból.  

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 1. bekezdése szerint, ha az intézmény alapítója  a 
Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat, az intézmény 
igazgatóbizottsága tagjainak legalább egyharmadát a foglalkoztatottak soraiból kell kinevezni az 
intézmény reprezentatív szakszervezetének javaslatára,  amennyiben  nincs reprezentatív 
szakszervezet,  a foglalkoztatottak többségének a javaslatára.  

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 2. bekezdése szerint, ha az intézmény alapítója  a 
Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, az igazgatóbizottság legalább  egy  tagjának   az 
alapvető, azaz a programtevékenység hordozói sorából kell lennie. 

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 4. bekezdése szerint, az alapítói jogoknak az 
átruházása esetén  a nemzeti tanácsra, összhangban  a kultúráról szóló törvény 24.  szakaszának 
1. bekezdésével,  az alapítói  jogok  átruházásáról szóló  aktussal meg kell  állapítani az
igazgatóbizottság tagjai kinevezésének módját.  

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 5. bekezdése szerint, az igazgatóbizottság 
összetételének  biztosítania  kell  a kevésbé  képviselt  nem  képviselőinek legalább 30%-os 
képviseltségét.  

A kultúráról szóló törvény 42. szakaszának 6. bekezdése szerint, igazgatóbizottsági tagokat négy 
évre kell kinevezni és legfeljebb kétszer nevezhetők ki.  

Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt  szerződést 
kötöttek  a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról (a 
szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  

Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt  szerződést 
kötöttek  a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról (a 
szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  

Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács között 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt 
kötött szerződés a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges 
átruházásáról (Zenta Község Hivatalos Lapja, 30/2015. sz.) 1. szakaszának  4. és 5. pontja 
szerint,  a szerződő felek  egyetértenek,  hogy Zenta község részlegesen (50%) átruházza a 
Magyar Nemzeti Tanácsra a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogokat,  ami a 
következőkre vonatkozik: (4.) a tanács  az intézmény  igazgatóbizottságába  két tagot nevez ki, 
mint intézménybe, amely különös jelentőséggel bír a  magyar kultúra terén,  összhangban a 
törvénnyel,  amely  a  kultúra területét rendezi és (5.) részt vesz  az intézmény igazgatóbizottsága 
azon tagjainak  a kinevezésében,  akiket nem  egyedül nevez ki,  oly módon, hogy a határozat 
meghozatala előtt Zenta községnek  biztosítania kell a tanács előzetes véleményét.  
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A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 
szóló szerződés 6. szakaszának 1. bekezdése szerint, a szerződő felek megállapítják, hogy  az 
intézmény  igazgatóbizottsága tagjainak a száma a következőképpen alakult: 2-2 tag  Zenta 
község, illetve a tanács képviselői és  3 tag a foglalkoztatottak képviselői.  

A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 
szóló szerződés 6. szakaszának 2. bekezdése szerint, a szerződő felek  egyetértenek, hogy  az 
intézmény  igazgatóbizottsági tagjainak  a  kinevezése és felmentése, az alapító Zenta község és 
a  foglalkoztatottak képviselőit illetően  Zenta Község Képviselő-testületének hatáskörébe 
tartozik,  míg a Tanács a képviselőit  önállóan nevezi ki és menti fel.  

A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról 
szóló szerződés 6. szakaszának 3.  bekezdése szerint,  a szerződő felek  egyetértenek,  hogy  az 
intézmény igazgatóbizottságának elnökét  a Községi Képviselő-testület  nevezi  ki   Zenta község 
vagy a foglalkoztatottak képviselői soraiból.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  3b. szakaszának 2. 
bekezdése  szerint, az intézmény igazgatóbizottsága tagjainak a  kinevezése  és  felmentése,  akik 
az alapító Zenta község és  a   foglalkoztatottak képviselői a Zentai Községi Képviselő-testület 
hatáskörébe tartozik,  míg a Nemzeti Tanács a  saját  képviselőit  önállóan nevezi ki és menti fel.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  4. szakaszának 1. 
bekezdése szerint,  a  Történelmi Levéltárat az igazgatóbizottság igazgatja.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
4. szakaszának 2. bekezdése szerint, az igazgatóbizottságnak hét tagja van.

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 
4. szakaszának 3. bekezdése szerint, az intézmény igazgatóbizottságának tagjait  Zenta község,
illetve a Nemzeti Tanács 2-2 tagja és a  foglalkoztatottak 3 tagja alkotja.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 4. bekezdése szerint, az intézmény igazgatóbizottsági tagjainak a kinevezése és 
felmentése az alapító Zenta községet és a foglalkoztatottakat illetően a Zentai Községi 
Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, míg a Nemzeti Tanács a saját képviselőit önállóan 
nevezi ki és menti fel.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 5. bekezdése szerint,  az intézmény igazgatóbizottságának az elnökét a Községi 
Képviselő-testület nevezi ki Zenta község vagy a foglalkoztatottak  képviselői tagjainak a 
soraiból.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 6. bekezdése szerint, Zenta község biztosítja a Nemzeti Tanács részvételét az 
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intézmény igazgatóbizottsági tagjainak a kinevezési eljárásában, akiket a Nemzeti Tanács nem 
maga nevez ki,  úgyhogy a kinevezésről szóló aktus meghozatala előtt a  községnek  biztosítania 
kell  a Nemzeti Tanács előzetes véleményét.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 7. bekezdése szerint, az igazgatóbizottság összetételébe a kevésbé képviselt nem 
legalább két képviselőjét kell  kinevezni.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet 4. 
szakaszának 8. bekezdése szerint, az igazgatóbizottság elnökét és tagjait négyéves  megbízatási 
időre kell kinevezni, és  legfeljebb kétszer lehetnek kinevezve.  

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 20/2014.  sz. – az AB határozata) 17. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja  
szerint a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzat által alapított 
kulturális intézményekben, melyekről a nemzeti tanács megállapítja, hogy a nemzeti kisebbség 
identitása megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségűek, a nemzeti tanács:  kinevezi az 
intézmény igazgatóbizottságának egy tagját. 

A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 72/2009. és 20/2014.  sz. – az AB határozata) 17. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja  
szerint, véleményezi az intézmény  javasolt igazgatóbizottsági  tagjait.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel 
összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és 
szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő bizottságát, kinevezi és felmenti az igazgatóikat, 
valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban. 

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének  10. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület kinevezi és felmenti az igazgató- 
és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, intézmények,  
szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok 
alapszabályait. 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. február 19-én  tartott ülésén a  020-6/2013-I-es 
számú határozatával kinevezte  a zentai Történelmi Levéltár igazgatóbizottságának az elnökét és 
öt tagját, négyéves megbízatási időre, 2013. 02. 25-étől kezdődően.  

Mivel a zentai Történelmi Levéltár  igazgatóbizottsága  elnökének és öt tagjának 2017. 
02. 25-én  lejár a négyéves megbízatási  ideje,  és  sor került a zentai Történelmi Levéltár
intézmény feletti  alapítói  jogok  részleges átruházására Zenta községről a  Magyar  Nemzeti 
Tanácsra,  amelynek az átruházás alapján  nagyobb meghatalmazása van az igazgatóbizottság 
tagjainak  a  kinevezése és felmentése tekintetében,  szükséges  felmenteni   a zentai Történelmi 
Levéltár igazgatóbizottságának az elnökét és a tagjait, és kinevezni az elnököt és az új tagokat.  
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A zentai Történelmi Levéltár 2016.  december  7-én tájékoztatta Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatalát,  hogy  a foglalkoztatottak  többségének  a  javaslata alapján  a zentai 
Történelmi Levéltár igazgatóbizottsági tagok jelöltjei a foglalkoztatottak soraiból: 1. Kopasz 
Zsolt, 2. Szűgyi Ferenc és 3. Szeles Szilvia.  

Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott 
aktusok  meghatalmazott javaslattevője javasolja és elfogadta a zentai Történelmi Levéltár 
igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozatjavaslatot és utalta azt 
a Magyar Nemzeti Tanácshoz, az intézmény igazgatóbizottsági tagjai jelöltjeinek előzetes 
véleményezése céljából, akiket  a Nemzeti Tanács nem egyedül  nevez ki.   

Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által  hozott 
aktusok meghatalmazott  javaslattevője,  javasolta  a zentai Történelmi Levéltár  
igazgatóbizottsága  elnökének és  tagjainak  a kinevezéséről szóló határozat  meghozatalát.  

A Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottsága 2017. február  3-ai ülésén, 
V/Z/349/2017 iratszám alatt, Záradékot hozott,  hogy  támogatja  Sárosi Gabriella,    Škrbić 
Nenad, Kopasz Zsolt, Szűgyi Ferenc és Szöllősi Szilvia kinevezesét a Zentai Történelmi 
Leveltár Igazgatóbizottsági  tagjának tisztségére. 

Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának 
a javaslatát és a Magyar Nemzeti Tanács véleményét, valamint a Zentai Községi Képviselő-
testület káderügyi és  mandátum-mentelmi jogi bizottságának a  véleményét a Zentai Történelmi 
Levéltár igazgatóbizottsága elnökének és  tagjának a kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező 
rész szerinti határozatot hozta. 

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: 020-4/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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Javaslat 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 

szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. 
szakaszának 33. pontja alapján kapcsolatban a  kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – kiig.) 45. szakaszának 4. bekezdésével Zenta Község Képviselő-
testülete a 2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJAI 

MEGBÍZATÁSI IDEJÉNEK A MEGSZŰNÉSÉRŐL 

I. 

A  zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 2017. 03. 28-ával  megszűnik 
a megbízatásuk a négyéves megbízatási idő letelte  miatt, amelyre kinevezték őket, éspedig: 
1. Harmat Mária, lakhelye Zenta, Vasút sor 4. sz. alatti lakos

 - az alapító képviselője - a felügyelő bizottság elnöke,  
2. Matykó Árpád, lakhelye Zenta, Arany János u. 9. sz.,

 - az alapító képviselője a Magyar Nemzeti Таnács javaslatára - a felügyelő bizottság tagja,  
3. Recskó Szabolcsot, lakhelye Zenta, Kosztolányi Dezső u. 17/a.
    - a foglalkoztatottak képviselője – a felügyelő bizottság tagja. 

II. 

Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.  

I n d o k o l á s 

Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. március 28-án tartott ülésén a 020-8/2013-I-es számú 
határozatával kinevezte a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottságának az elnökét és két tagját 
négyéves megbízatási időre. 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.)  45. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)  32. 
szakaszának 20. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal 
megállapított más teendőket is ellát.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 33. pontja 
szerint,  a Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a statútummal megállapított más teendőket  is 
ellát.  

Mivel a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 2017. 03. 28-án  
letelik a  megbízatási  ideje,  Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község 
Községi Tanácsának a javaslatát meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot. 

29.
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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   Báló Tatjana  s. k. 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta Község  a Zentai Községi Képviselő-testület 
Zentai Községi Képviselő-testület     elnök asszonya 
Szám: 020-5/2017-I 
Kelt: 2017. 02. 24.  
Z e n t a  
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos  Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016.  
sz. – kiig.) 45. szakaszának 4. és 5. bekezdése és 46. szakaszának 3. bekezdése,  a zentai 
Történelmi Levéltár és szerveinek az alapítói  jog átvételéről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 1/1992., 7/2011., 25/2012. és 1/2016. sz.) 6. szakaszának 6. bekezdése,  a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 
46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. február 24-én
tartott ülésén meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS 

TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 

A KKT kinevezi a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottságának elnökét és tagjait, éspedig: 
1. Pásztor Máriát,  lakhelye Zenta, Vajdasági Brigádok  utca 17. szám,

- az alapító – Zenta község képviselőjét, a felügyelő bizottság elnökének, 
2. Recskó Szabolcsot,  lakhelye Zenta, Kosztolányi Dezső utca  17/a sz., a foglalkoztatottak

képviselőjét – a felügyelő bizottság  tagjának. 

A zentai Történelmi Levéltár harmadik felügyelő bizottsági tagját az alapító – a Magyar Nemzeti 
Tanács képviselőjét a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki.  

II. 

A zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottságának az elnökének és tagjainak  a  
megbízatása négy évre szól,  2017. március 29-étől kezdődően.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 45. szakaszának 4. bekezdése szerint a felügyelő bizottság  tagjait  az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

A kultúráról szóló törvény 45. szakaszának 5. bekezdése szerint, a felügyelő bizottság elnökét az 
alapító nevezi ki a  felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.  

A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. sz. – 
kiig.) 46. szakaszának 3. bekezdése szerint, az alapítói jogoknak az átruházása esetén  a nemzeti 
tanácsra, összhangban  a jelen törvény 24.  szakaszának 3. bekezdésével,  az alapítói  jogok  
átruházásáról szóló  aktussal meg kell  állapítani a felügyelő bizottság tagjai kinevezésének 
módját.  

30.
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Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács 2016.01.14-én a 6-1/2016-II-es szám alatt  szerződést 
kötöttek  a zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról (a 
szerződés szövegének javaslata – Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.).  

A zentai Történelmi Levéltár intézmény feletti alapítói jogok részleges átruházásáról szóló 
szerződés, amely 2016.01.14-én  köttetett Zenta község és a Magyar Nemzeti Tanács között  a 6-
1/2016-II-es számon,  1. szakaszának  6. pontja szerint, a szerződő  felek  egyetértenek, hogy a 
tanács nevezi ki  az intézmény felügyelő bizottságának egy tagját.  

A zentai Történelmi Levéltár feletti alapítói jogok és a szervek átvételéről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 1/1992., 4/2011, 25/2012. és  1/2016. sz.)  6. szakaszának 6. bekezdése 
szerint,  a  felügyelő bizottság  egy  tagját a Magyar Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel.    

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)   32. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület nevezi ki és menti fel  
az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, 
intézmények,  szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja 
azok alapszabályait.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1. 
bekezdésének  10. pontja szerint,  a Községi Képviselő-testület kinevezi és felmenti az igazgató- 
és felügyelő bizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított   közvállalatok, intézmények,  
szervezetek  és szolgálatok igazgatóit,  és a törvénnyel összhangban,  jóváhagyja azok 
alapszabályait. 

A Zentai Községi Képviselő-testület a 2013. március 28-án tartott ülésén, a  020-8/2013-I-es 
számú határozatával  kinevezte  a  zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökét és két 
tagját,  négyéves megbízatási időszakra.  

Mivel a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak 2017. 03. 28-án 
letelik a  négyéves megbízatási  ideje,  és  sor került  a zentai Történelmi Levéltár intézmény 
feletti  alapítói  jogok  részleges átruházására Zenta községről a  Magyar  Nemzeti Tanácsra,  
amelynek az átruházás alapján  nagyobb meghatalmazása van a felügyelő bizottság   egy 
tagjának a  kinevezése és felmentése tekintetében,  szükséges  felmenteni   a zentai Történelmi 
Levéltár felügyelő bizottságának az elnökét és a tagjait, és új tagokat kinevezni.  

A zentai Történelmi Levéltár 2016.  december  7-én tájékoztatta Zenta község Községi 
Közigazgatási Hivatalát,  hogy  a foglalkoztatottak  többségének  a  javaslata alapján  a zentai 
Történelmi Levéltár felügyelő bizottsági tagjának jelöltje a foglalkoztatottak soraiból: Recskó 
Szabolcs.  

Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője megerősítette a zentai Történelmi Levéltár felügyelő bizottsága 
elnökének és tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozatjavaslatot és utalta azt a Zentai Községi 
Képviselő-testület elé megvitatás és elfogadás céljából. 

232



Zenta Községi Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát és a Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és  mandátum-mentelmi jogi 
bizottságának a  véleményét a Zentai Történelmi Levéltár felügyelő  bizottsága elnökének és  
tagjának a kinevezésére vonatkozóan, a rendelkező rész szerinti határozatot hozta. 

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: 020-6/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. sz. – más törv.) 36. szakasza és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 52. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi   

H A T Á R O Z A T O T 
A STATÚTUMÜGYI ÉS NORMATÍV AKTUSOK BIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

FELMENTÉSÉRŐL 

I. 

Felmentjük kötelezettsége alól a Községi Képviselő-testület statútumügyi és normatív 
aktusok bizottsága tagját:  

- Jankovics Roland,  zentai lakost.  

II. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-11/2017-I  
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. sz. – más törv.) 36. szakasza és  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 52. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. február 24-én 
tartott ülésén  meghozta az alábbi   

H A T Á R O Z A T O T 
A STATÚTUMÜGYI ÉS NORMATÍV AKTUSOK BIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

I. 

A Községi Képviselő-testület  statútumügyi és normatív aktusok bizottságába  tagnak 
megválasztjuk:  

- Berényi Andreát,  joghallgatót, zentai lakost. 

II. 

A nevezett személy megbízatási ideje  a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői 
megbízatási idejének leteltéig tart.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-12/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  20. szakaszának  1. szakaszának bekezdése, az 
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – más 
törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014.   sz.) 
130. szakaszának 1. és 3.  bekezdése, és 137. szakaszának 1. és 3. 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. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta
Község Hivatalos Lapja,  20/2010. sz.) 25. szakaszának 1. és 2. bekezdése   alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA TAGJÁNAK A 

FELMENTÉSÉRŐL 

I. 

A KKT FELMENTI kötelezettsége alól a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsági tagját, éspedig:  
- PERPAUER MÁRIÁTA – az igazgatóbizottság tagját.  

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

Indoklás: 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.)  3. 
szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói 
standard, egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, 
szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok 
és egyéb, a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 20. 
szakaszának 1. bekezdése szerint,  az intézmény  igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – 
más törvény, 88/2010., 99/2010. sz.) 130. szakasza 1. és 3.  bekezdése szerint az egészségügyi 
intézmény szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és  a felügyelő bizottság. Az igazgatót, az 
igazgató helyettesét, az egészségügyi intézmény igazgatóbizottságát és  felügyelő bizottságát az 
alapító nevezi ki és menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – 
más törvény, 88/2010. és 99/2010.   sz.) 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az 
egészségházban, a  gyógyszertárban, az intézményben és  a  közegészségügyi intézményben az 
igazgatóbizottságnak   öt tagja van, akik közül két tag az egészségügyi intézményből való, és  
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három tag az alapító képviselője.  A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottságban legalább 
egy tag egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 
32. szakasza 1.  bekezdésének 9. és Zenta község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint
a községi  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  alapszabályát.  

A Zentai Gyógyszertár alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. sz.) 
25. szakaszának 1. és 2. bekezdése szerint az igazgatóbizottság a  Gyógyszertár igazgatási
szerve. Az igazgatóbizottságnak 5 tagja van, akik közül  két tag  a  Gyógyszertár 
foglalkoztatottjai soraiból van. Az igazgatóbizottság  legalább egy tagjának a foglalkoztatottak 
soraiból egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

A Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottságának a tagját, Perpauer Máriát a Zentai Községi 
Képviselő-testület nevezte ki a 20-84/2016-I-es  számú, 2016. 09. 29-én kelt határozatával.  
A korrupció elleni  küzdelem ügynökségének a  véleménye szerint, amelynek száma 014-012-
00-0688/16-II, kelt 2016.10.12-én, Perpauer Mária nem láthatja el  a Zentai Gyógyszertár  
igazgatóbizottsági tagjának a tisztségét,  mert érdekellentét áll fenn,   azon okból, hogy a  férje 
tagja Zenta község Községi Tanácsának, és tekintettel a Községi Tanács hatáskörére, a helyi 
önkormányzatról szóló törvény 46. szakasza rendelkezésének értelmében,  és közvetlenül 
eszközöli  és gondoskodik   a Községi Képviselő-testület   rendeleteinek végrehajtásáról, 
rendeleteket  hoz  az időszakos  finanszírozásról, abban az esetben, ha a községi képviselő-
testület  nem hozza meg a költségvetését az  adóév kezdete előtt, és másodfokon eljár a  
közigazgatási eljárás megoldásában az intézmény  jogairól és  kötelezettségeiről  a  közigazgatási 
ügyekben,  a község hatásköréből,  továbbá a Községi Tanács  minden döntése alkalmával a 
Gyógyszertár  helyzetével,  munkájával, jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban.  

Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta,  a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága  tagjának a 
felmentését. 

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága  tagjának a  felmentését illetően, meghozta  a 
rendelkező része 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: 020-14/2017-I       
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  20. szakaszának  1. szakaszának bekezdése, az 
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. sz. – más 
törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014.   sz.) 
130. szakaszának 1. és 3.  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. szakasza 1. bekezdésének  10. 
pontja, valamint  a Zentai Gyógyszertár alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. 
sz.) 25. szakasza  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. ferbruár 24-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓBIZOTTSÁGA  TAGJÁNAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL 

I.  
A KKT  kinevezi a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsága tagját, éspedig:  
- Barsi Márta, zentai, Stevan Sremac u. 8/6. sz.  alatti lakost – az igazgatóbizottság tagjának. 

II. 
A Zentai Gyógyszertár tagjának a mandátuma a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottsági tagjai 
mandátumának leteltéig tart, akiket  a  Zentai Községi Képviselő-testület 020-25/2015-I számú, 
2015.03.30-án kelt  határozatával neveztek ki.  

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

Indoklás: 

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.)  3. 
szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói 
standard, egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, 
szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok 
és egyéb, a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  

A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 20. 
szakaszának 1. bekezdése szerint,  az intézmény  igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010., 99/2010., 57/2011., 119/2012., 43/2013. sz. – más törv., és 93/2014. 
sz.) 130. szakasza 1. és 3.  bekezdése szerint az egészségügyi intézmény szervei: az igazgató, az 
igazgatóbizottság és  a felügyelő bizottság. Az igazgatót, az igazgató helyettesét,  az 
egészségügyi intézmény igazgatóbizottságát és  felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és 
menti fel.  

Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  107/2005., 72/2009. 
sz. – más törvény, 88/2010. és 99/2010.   sz.) 137. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint az 
egészségházban, a  gyógyszertárban, az intézményben és  a  közegészségügyi intézményben az 
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igazgatóbizottságnak   öt tagja van, akik közül két tagot az egészségügyi intézményből, és 
három tag az alapító képviselője.  A foglalkoztatottak soraiból az igazgatóbizottságban  legalább 
egy tagja egyetemi végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007. sz.) 
32. szakasza 1.  bekezdésének 9. és Zenta község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint
a községi  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  alapszabályát.  

A Zentai Gyógyszertár alapszabályának (Zenta Község Hivatalos Lapja,  20/2010. sz.) 
25. szakasza  szerint az igazgatóbizottság a  Gyógyszertár igazgatási szerve. Az
igazgatóbizottságnak  5 tagja  van, akik közül   két tag  a  Gyógyszertár   foglalkoztatottak 
soraiból van. Az igazgatóbizottság  legalább egy tagjának a foglalkoztatottak soraiból egyetemi 
végzettségű egészségügyi dolgozó kell hogy legyen.  

Zenta  község Községi Tanácsa, mint  a Községi Képviselő-testület által hozott  aktusok 
meghatalmazott javaslattevője javasolta,  hogy a Zentai Gyógyszertár  a zentai Szociális Védelmi 
Központ felügyelő bizottsága elnökének, illetve tagjainak a kötelezettsége megszűnésének a 
megállapításáról szóló határozatot.   
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége megszűnéséről szóló határozatot.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-22/2017-I        
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. 
sz. – kiig., 64/2010. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013., sz. – az AB 
határozata,  50/2013. sz. – az AB határozata, 132/2014. és  145/2014. sz.) 52. szakasza  1., 2., 4. 
és 5. bekezdései,  a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1.  bekezdésének 
20. pontja,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46.
szakasza  1. bekezdésének 20. és 33. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. 
február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi   

H A T Á R O Z A T O T 
ZENTA KÖZSÉG TERVBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A 

KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

I. 

A KKT a jelen határozattal  eszközli  Zenta község  tervbizottsága elnökének  és 
tagjainak a  kinevezéséről szóló határozat módosítását és kiegészítését, amelynek  száma 020-
96/2016-I, kelt 2016.12.29-én.  

II. 

A Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi Titkárság 14-02-19/2017-01-es 
számú,  2017. 01. 31-én kelt javaslatára kinevezzük:  

6. Kuzmanović Jovanović Ivanát,  okl. műépítészmérnököt, újvidéki lakost a
 bizottság tagjává és 

7. Tolmács Olgát, okl. építőmérnököt, újvidéki lakost, a bizottság tagjává.

III. 

A határozattal kinevezett tagok megbízatási ideje Zenta község tervbizottsága elnökének 
és tagjainak a megbízatási idejük lejártáig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület a 020-
96/2016-I-es számú, 2016. december 29-én kelt határozatával nevezett ki.  

IV. 

A tervbizottság elnöke és tagjai bizottsági munkájukért térítményre jogosultak. A 
térítmény összegét külön határozat állapítja meg. 

V. 

A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s: 

A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. 
sz. – kiig., 64/2010. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/2012., 42/2013., sz. – az AB 
határozata,  50/2013. sz. – az AB határozata, 132/2014. és  145/2014. sz.) 52. szakasza  1., 2., 4. 
és 5. bekezdései szerint, a tervdokumentáció kidolgozási és  lefolytatási eljárásában a szakmai 
feladatok ellátása,  valamint szakvélemény megadása   céljából a hatásköri  közigazgatási 
szervek kérelmére, a helyi önkormányzat képviselő-testülete tervbizottságot alakít. Az elnököt és 
a tagokat a területtervezés és városrendezés és más területek  szakembereinek  a soraiból kell 
kinevezni, akik jelentőséggel bírnak a szakmai teendők ellátásában a tervezés, területrendezés és 
kiépítés területén, összhangban a jelen törvénnyel. A tervekhez, amelyeket az autonóm 
tartomány   területén hoznak meg,  a  tagok egyharmadát az autonóm tartomány városrendezési 
és építésügyi teendőiben hatáskörrel bíró szerv javaslatára nevezik ki. A bizottság elnökének és 
tagjainak a megbízatása négy évre szól.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. sz. – más törv. és 101/2016. sz. – más törv.) 32. szakasza 1.  bekezdésének 20. pontja,  
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének  33. pontja szerint a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel más 
teendőket is ellát, amelyet  a  törvény  és  a jelen statútum állapítanak meg.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének  20. pontja szerint állandó és időszakos munkatestületeket alakít a hatáskörébe 
tartozó  kérdések  megvitatása céljából.  

Zenta Község Képviselő-testületének a 020-96/2016-I-es számú,  2016. december  29-én 
kelt határozatával kinevezte Zenta község tervbizottsága  elnökét és négy tagját,  azzal, hogy a 
fennmaradt  két  tagot utólag fogja kinevezni  a  Tartományi Városrendezési és 
Környezetvédelmi Titkárság javaslatára. A Tartományi Városrendezési és Környezetvédelmi 
Titkárság 2017.01.31-én megadta a tagok javaslatát,  így szükséges  meghozni  Zenta község 
tervbizottsága elnökének és  tagjainak  a  kinevezéséről szóló határozat  módosítását és 
kiegészítését.  

Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát és beszerezte  a  Zentai Községi Képviselő-testület káderügyi és mandátum-mentelmi 
jogi  bizottságának a véleményét Zenta község tervbizottsága  tagjainak a kinevezését illetően,  
meghozta a rendelkező rész szerinti határozatot.  
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban.  
A határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-16/2017-I 
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  20. szakaszának  1. szakaszának bekezdése,  a szociális 
védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  24/2011. sz.) 123. szakaszának 1. és 2. 
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. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  a zentai Szociális 
Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 3. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakasza 2., 3.  és 4. bekezdése  alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A  KÖTELEZETTSÉGE  MEGSZŰNÉSÉRŐL  

I.  
A KKT megállapítja  a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége  megszűnését, éspedig: 
- Dr. Tari  Jenő – az igazgatóbizottság elnöke.  
- Borosos Attila – az igazgatóbizottság tagja,  
- Szabó Emília – az igazgatóbizottság tagja,  
- Pilipović Mirjana – az igazgatóbizottság tagja,  
- Nagy Torma Leona – az igazgatóbizottság tagja.  

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

I n d o k l á s: 

A közszolgálatokról szóló törvény 3. szakaszának 1. bekezdése és 20. szakaszának 1. bekezdése 
szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói standard, 
egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, szociális 
biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok és egyéb, 
a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
Az intézmény felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és menti fel.  
Az igazgatóbizottságnak  legalább három tagja van. Az igazgatóbizottság tagjainak a számát és 
összetételét az alapítói aktus határozza meg.  A felügyelő bizottságba ki kell nevezni tagokat az 
intézmény foglalkoztatottjai soraiból is. Az intézmény igazgatóbizottságát, amelynek az alapítója 
a Köztársaság, a Szerb Köztársaság Kormánya nevezi ki  és menti fel. 
A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint a szociális 
védelmi központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.  
A szociális védelmi központ igazgatóbizottságának öt tagja van, és azokat  a foglalkoztatottak  
javaslata alapján két képviselő és az  alapító három képviselője alkotja, akik közül az egyik tagja 
az  egyesületnek,  amelynek céljai a veszélyeztetett  személyek   jogvédelmére  irányul,  
amennyiben a területen, amelyre a szociális védelmi központot alapították, működik, és 
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székhellyel rendelkezik ilyen egyesület. A szociális védelmi központ igazgatóbizottságának és  a  
felügyelő bizottságának a tagjait az alapító nevezi ki négy évre. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta 
község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  a községi  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  alapszabályát.  
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakaszának 2., 3. és 4. bekezdése 
szerint a Központnak, mint intézménynek az igazgatója, az igazgató- és a felügyelő bizottsági 
tagjai kinevezésének tekintetében az alapítói jogokat illetően a közszolgálatokról szóló 
jogszabályokat és a szociális védelem területének jogszabályait kell alkalmazni.  
A Központot az igazgatóbizottság igazgatja. A Központ igazgatóbizottságnak öt tagja van, akiket  
foglalkoztatottak javaslata alapján és két képviselő, és az alapító  három képviselője alkotják, 
akik közül egy az egyesület  tagja,  amelynek  céljai  a szociálisan  veszélyeztetett   személyek 
jogvédelmére  irányulnak, ha  a  területen, amelyre a Központot alapították ilyen  egyesület 
tevékenykedik és székhellyel rendelkezik.  
A Központ igazgatóbizottsága tagjait az alapító nevezi ki és menti fel, négy évre szólóan és újból 
kinevezhetőek. Az igazgatóbizottság elnökét az igazgatóbizottság tagjainak a soraiból az alapító 
nevezi ki.        
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége megszűnéséről szóló határozatot.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-20/2017-I        
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/94. sz.)   3.  
szakaszának 1.  bekezdése és  20. szakaszának  1.  bekezdése,  a szociális védelemről szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  24/2011. sz.) 123. szakaszának 1. és 2.  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. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  a zentai Szociális Védelmi 
Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 3. 
szakaszának 1. és 3. bekezdése és 14. szakasza 2., 3.  és 4. bekezdése  alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL  

I. 

A KKT KINEVEZI a zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökét és  tagjait, 
éspedig:  
1. STOJKOV IGOR, zentai, Szentteleki Kornél  u.  16. sz. alatti lakost – az  igazgatóbizottság
elnökének, 
2. DR. TARI JENŐ, zentai, Joca Vujić tér 3. sz. lakost – az igazgatóbizottság tagjának,
3. NEDOVIĆ SRĐAN, zentai, Dr. Zoran Đinđić sétány 3. sz. alatti lakost – az igazgatóbizottság
tagjának, 
4. PILIPOVIĆ MIRJANA, tiszaszentmiklósi, Cara Dušana 79. sz. alatti lakost – az
igazgatóbizottság elnökének,  
5. NAGY TORMA LEONA, zentai,  Petar Preradović u. 33. sz. alatti lakost  - az
igazgatóbizottság  tagjának. 

II. 

A zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak a mandátuma 
négy évre  szól.  

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

I n d o k l á s:  
A közszolgálatokról szóló törvény 3. szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói standard, egészségvédelem, szociális védelem, 
gyermekekről való szociális gondoskodás, szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén 
a törvényben megállapított jogosultságok és egyéb, a törvényben megállapított érdekek 
érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
Az igazgatóbizottságnak legalább három tagja van.  Az igazgatóbizottság tagjainak a számát  és 
összetételét  az  alapító aktussal   kell megállapítani.  Az igazgatóbizottságba  az intézmény 
foglalkoztatottjai soraiból is  neveznek  ki tagokat. Az intézmény  igazgatóbizottságát, amelynek 
az alapítója a Köztársaság a Szerb Köztársaság  Kormánya  nevezi ki és menti fel.  
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A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 1. és 2. bekezdése szerint a szociális 
védelmi központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság. A szociális 
védelmi központ igazgatóbizottságának öt tagja van, és azt a foglalkoztatottak javaslata szerinti 
két képviselő és az alapító három képviselője alkotják, akik közül egy olyan egyesület tagjainak 
a soraiból való, amelynek céljai a szociálisan veszélyeztettek jogvédelmére irányul, amennyiben 
a területen, amelyre a központot alapították, működik, és székhellyel rendelkezik ilyen egyesület. 
A szociális védelmi központ igazgatóbizottságának és  a  felügyelő bizottságának a tagjait az 
alapító nevezi ki négy évre. 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta 
község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  a községi  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  alapszabályát.  
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakaszának 2., 3. és 4.  szerint a 
Központnak, mint intézménynek az igazgatója, az igazgató- és a felügyelő bizottsági tagjai 
kinevezésének tekintetében az alapítói jogokat illetően a közszolgálatokról szóló jogszabályokat 
és a szociális védelem területének jogszabályait kell alkalmazni.  
A központot az igazgatóbizottság igazgatja.  A központ igazgatóbizottságának  öt tagja van,  és 
két  képviselőjét  a  foglalkoztatottak javasolják és három képviselőjét az alapító,  akik közül egy 
az egyesület tagjai soraiból van,  amelynek   céljai  a  szociálisan veszélyeztetett  személyek 
jogvédelmére irányul,  ha a területen, amelyen a központ alakult tevékenykedik és székhellyel 
rendelkezik ilyen egyesület.  А központ  igazgatóbizottsági tagjait az alapító nevezi ki és menti 
fel,  négy évre szólóan, és  újból kinevezhetőek. Az igazgatóbizottság elnökét az alapító nevezi 
ki  az igazgatóbizottsági tagok soraiból. 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága elnökének és 
tagjainak a kinevezéséről szóló határozatot.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-21/2017-I        
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91. és 71/91. sz.) 3. 
szakaszának 1.  bekezdése és  22. szakaszának  1. szakaszának bekezdése,  a szociális 
védelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  24/2011. sz.) 123. szakaszának 1. és 2. 
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. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  a zentai Szociális 
Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 3. 
szakaszának 1. és 2. bekezdése és 16. szakasza 2., 3.  és 4. bekezdése  alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS  TAGJAINAK  A  KÖTELEZETTSÉGE  MEGSZŰNÉSÉNEK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 

A KKT megállapítja  a zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége  megszűnéséről, éspedig: 
- Takács Kornél – a felügyelő bizottság elnöke,  
- Barsi Márta – a  felügyelő bizottság tagja, és 
- Kormányos Klaudia – a  felügyelő bizottságtagja,  a mandátum letelte miatt,  amelyre ki lettek 
nevezve.  

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

I n d o k l á s: 

A közszolgálatokról szóló törvény 3. szakaszának 1. bekezdése és 22. szakaszának 1. bekezdése 
szerint az oktatás, tudomány, kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói standard, 
egészségvédelem, szociális védelem, gyermekekről való szociális gondoskodás, szociális 
biztonság, az állatok egészségvédelme terén a törvényben megállapított jogosultságok és egyéb, 
a törvényben megállapított érdekek érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
Az intézmény felügyelő bizottságát az alapító nevezi ki és menti fel.  
A felügyelő bizottság tagjainak a számát és összetételét, valamint a  jogait  és  kötelezettségeit az 
alapítói aktus határozza meg.  A felügyelő bizottságba  ki kell nevezni  tagokat   az intézmény 
foglalkoztatottjai soraiból is.  
A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint a szociális 
védelmi központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.  
A szociális védelmi központ felügyelő bizottságának három tagja van, és azokat az alapító két 
képviselője és a foglalkoztatottak javaslata szerinti egy képviselője alkotja.  
A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta 
község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  a községi  képviselő-testület, összhangban 
a törvénnyel,  kinevezi  és felmenti az igazgató- és felügyelő bizottságot,  kinevezi  és  felmenti 
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az  általa alapított  közvállalatok, intézmények és szervezetek igazgatóit, továbbá, a törvénnyel 
összhangban,  jóváhagyja azok  alapszabályát.  
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakaszának 2., 3. és 4. bekezdése 
szerint a Központnak, mint intézménynek az igazgatója, az igazgató- és a felügyelő bizottsági 
tagjai kinevezésének tekintetében az alapítói jogokat illetően a közszolgálatokról szóló 
jogszabályokat és a szociális védelem területének jogszabályait kell alkalmazni.  
A felügyelő bizottságnak három tagja van,  akik közül kettő az alapító képviselője és egy 
képviselőt a  Központ foglalkoztatottak képviselője alkotja.  
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki és menti fel, összhangban a törvénnyel. 
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.  
A felügyelő  bizottság tagjait négy évre kell kinevezni, és  újból kinevezhetőek.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a  kötelezettsége megszűnéséről szóló határozatot.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-22/2017-I        
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. sz. – 
más törv., 81/2005. sz. – kiig., más törv., 83/2005. sz. – kiig, más törv. és 83/2014.  sz. más törv.) 
3. szakaszának 1.  bekezdése és  22. szakaszának  1.  bekezdése,  a szociális védelemről szóló
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  24/2011. sz.) 123. szakaszának 1. és 3.  bekezdése,  a 
helyi önkormányzatról szóló törvény  (az  SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. sz. – 
más törv. és 101/2016. sz.-más törv.) 32.  szakasza 1.  bekezdésének 9. pontja, Zenta község 
statútuma  (Zenta Község Hivatalos  Lapja,  5/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének  10. 
pontja, valamint  a zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 16. szakasza 2., 3.  és 
4. bekezdése  alapján Zenta Község Képviselő-testülete a  2017. február 24-én tartott ülésén
meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T  
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 

ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK A KINEVEZÉSÉRŐL  

I. 

A KKT kinevezi a zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökét és  tagjait, 
éspedig:  
- ŽELJKO VUČINIĆ, zentai, Szűcs u. 13. sz. alatti  lakost – elnöknek  
- KOVÁCS EDINA, zentai, Mikszáth Kálmán  u. 15. sz. alatti lakost  - tagnak és  
- KORMÁNYOS KLAUDIA, zentai, Matije Gubec u. 10. sz. alatti  lakost – tagnak.  

II. 
A zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak a mandátuma 
négy évre szól.  

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

I n d o k l á s:  
A közszolgálatokról szóló törvény 3. szakaszának 1. bekezdése szerint az oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés, tanulói és hallgatói standard, egészségvédelem, szociális védelem, 
gyermekekről való szociális gondoskodás, szociális biztonság, az állatok egészségvédelme terén 
a törvényben megállapított jogosultságok és egyéb, a törvényben megállapított érdekek 
érvényesítése céljából intézmények alapulnak.  
Az intézmény felügyelő bizottságát  az alapító nevezi ki és menti fel.  
A felügyelő bizottság tagjainak a számát és összetételét, valamint a  jogait  és  kötelezettségeit az 
alapítói aktus határozza meg.  A felügyelő bizottságba   ki kell nevezni  tagokat   az intézmény 
foglalkoztatottjai soraiból is.  
A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 1. és 3. bekezdése szerint a szociális 
védelmi központ szervei: az igazgató, az igazgatóbizottság és a felügyelő bizottság.  
A szociális védelmi központ felügyelő bizottságának három tagja van, és azokat az alapító két 
képviselője és a foglalkoztatottak javaslata szerinti egy képviselője alkotja.  
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Zenta 
község statútuma  46. szakaszának  10. pontja szerint  a községi  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  alapszabályát.  
A zentai Szociális Védelmi Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 9/2011. sz.) 3. szakaszának 1. és 2. bekezdése és 14. szakaszának 2., 3. és 4.  szerint a 
Központnak, mint intézménynek az igazgatója, az igazgató- és a felügyelő bizottsági tagjai 
kinevezésének tekintetében az alapítói jogokat illetően a közszolgálatokról szóló jogszabályokat 
és a szociális védelem területének jogszabályait kell alkalmazni.  
A felügyelő bizottságnak három tagja van,  akik közül kettő az alapító képviselője és egy 
képviselőt a  Központ foglalkoztatottak képviselője alkotja.  
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki és menti fel, összhangban a törvénnyel. 
A felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a  felügyelő bizottság tagjainak a soraiból.  
A felügyelő  bizottság tagjait négy évre kell kinevezni, és  újból kinevezhetőek.  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a 
javaslatát  meghozta a  zentai Szociális Védelmi Központ felügyelő bizottsága elnökének és 
tagjainak a kinevezéséről szóló határozatot.  

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 020-23/2017-I        
Kelt: 2017. február 24. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület 
elnök asszonya 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-1/2017-III 
Kelt: 2017. január 11-én 
Z e n t a 

A szociális védelemről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 29. szakasza 1. 
bekezdésének 2. fordulata alapján Zenta község polgármestere 2017. január 11-én meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ INTÉZMÉNYBEN VAGY A NAPI TARTÓZKODÁS SZOLGÁLTATÁSÁT NYÚJTÓ 

SZERVEZETBEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI BÁNÁSMÓD NYÚJTÁSA SZÜKSÉGESSÉGÉNEK 
MEGBECSÜLÉSE TERÜLETÉN ILLETÉKES BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK 

KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 
Zenta község polgármestere kinevezi az intézményben vagy a napi tartózkodás szolgáltatását nyújtó 
szervezetben történő egyéni bánásmód nyújtása szükségességének megbecsülése területén illetékes 
bizottságot, az alábbi összetételben: 
- Muskinya Montányi Gabriella, zentai illetőségű, Kurta utca 4. szám alatti lakos – elnök; 
- Pilipović Mirjana, zentai illetőségű, Jovan Jovanović Zmaj utca 37. szám alatti lakos – tag; 
- Döme Ágnes, zentai illetőségű, Jovan Jovanović Zmaj utca 1. szám alatti lakos – tag; 
- Bálizs Jutka, zentai illetőségű, Muškatirović utca 13. szám alatti lakos – tag; 
- Gruik Zsófia, felsőhegyi illetőségű, Kossuth Lajos utca 18. szám alatti lakos – tag. 

II. 
A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság feladata, hogy a szociális védelemről szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 29. szakaszával összhangban a fejlődési 
rendellenességgel élő gyermekek és fiatalok, valamint kísérőik szállítási költségeinek az oktatási 
intézményekben és a Szerb Köztáraság oktatási intézményeinek rendszeréhez nem tartozó, egyéni 
bánásmódot nyújtó egyéb szervezeti formákban nyújtandó egyéni bánásmód nyújtása céljából történő 
megtérítésére való jogosultság elismerése céljából véleményezze a használó, a szülő, a gyám vagy a 
nevelőszülő Zentai Szociális Védelmi Központhoz benyújtott kérelmét, de különösképpen, hogy 
értékelje: 
- hogy a használónak szüksége van-e egyéni bánásmódra az oktatási intézményekben és a Szerb 
Köztáraság oktatási intézményeinek rendszeréhez nem tartozó, egyéni bánásmódot nyújtó egyéb 
szervezeti formákban; 
- hogy a használónak milyen fajta egyéni bánásmódra van szüksége az oktatási intézményekben és a 
Szerb Köztáraság oktatási intézményeinek rendszeréhez nem tartozó, egyéni bánásmódot nyújtó egyéb 
szervezeti formákban; 
- hogy hol található a legközelebbi oktatási intézmény vagy a Szerb Köztáraság oktatási 
intézményeinek rendszeréhez nem tartozó, egyéni bánásmódot nyújtó egyéb szervezeti forma, amely 
képes a használó számára szükséges egyéni bánásmód nyújtására; 
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- hogy a használónak az oktatási intézménybe vagy az egyéni bánásmódot nyújtó egyéb szervezeti 
formába történő utazásra módjában áll-e tömegközlekedést használni vagy pedig indokolt a 
személygépjármű használata; 
- hogy a használónak az oktatási intézménybe vagy az egyéni bánásmódot nyújtó egyéb szervezeti 
formába történő utazás alkalmával szüksége van-e kísérőre. 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
Zenta község polgármestere 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 44. szakasza 1. 
bekezdésének 4. pontja, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. 
szám) 73. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja, valamint az egyesületek Zenta község 
közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak finanszírozásáról és 
társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 26. 
szakasza alapján Zenta község polgármestere 2017. február 08.-án meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ EGYESÜLETEK 2016. ÉVI JELENTÉSEINEK ELLENŐRZÉSE 

TERÜLETÉN ILLETÉKES BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL  

1. Zenta község polgármestere kinevezi az egyesületek 2016. évi jelentéseinek
ellenőrzése területén illetékes bizottságot, az alábbi összetételben: 
1. Radonjić Dragana  – a bizottság elnöke;
2. Rác Szabó Márta – a bizottság tagja;
3. Polják Irén – a bizottság tagja.

2. A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság feladatát képezi, hogy az egyesületek
2016. évi programjainak és projektumainak megvalósításáról szóló elbeszélő és pénzügyi 
jelentések, valamint a Zenta község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű 
felhasználásáról szóló megküldött bizonyítékok ellenőrzésével elvégezze az egyesületek 
programjai és projektumai megvalósításának, valamint Zenta község nyilvános pályázat 
alapján a 2016. évben egyesületeknek odaítélt költségvetési eszközei rendeltetésszerű 
felhasználásának ellenőrzését. 

3. A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság köteles az egyesületek programjainak és
projektumainak megvalósításával kapcsolatos észrevételeiről Zenta község 
polgármesteréhez jelentést benyújtani. 

4. A jelen határozat 3. pontja szerinti jelentést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos
Lapjában. 

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

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 

Ceglédi Rudolf, 
Zenta község polgármestere 
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A közúti  közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 
53/2010., 101/2011., 32/2013. szám – AB határozat, 55/2014., 96/2015. sz. – más törv., és  
9/2016.  szám – az SZK AB) 19. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 78. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint a 
Zenta község területén a közúti közlekedésbiztonsági teendőket koordináló tanács 
megalakításáról szóló határozat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2014. szám) XI. szakasza 
alapján a Községi Tanács a 2017. 02. 23-án tartott ülésén meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 

ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 
ELŐMOZDÍTÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK 

HASZNÁLATÁNAK 2017. ÉVI PROGRAMJÁRÓL 

I 

A Községi Tanács a jelen programmal tervezi a Zenta község területén a közúti 
közlekedésbiztonság előmozdítását célzó tervek, programok, projektumok és más 
tevékenységek kidolgozására és megvalósítására szolgáló 2017. évi eszközöket. 

II 

A program megvalósításra Zenta község költségvetéséből és a közúti közlekedésbiztonságról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám – 
AB határozat, 55/2014., 96/2015. sz. – más törv., és  9/2016.  szám – az SZK AB) 17. 
szakasza 2. bekezdésének 2. pontja szerinti közlekedési szabálysértésekért kirótt 
pénzbírságok 30%-ából származó bevételekből tervezünk eszközöket 5.475.450,56 dinár 
teljes összegben, az alábbiak szerint:  

 a közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból származó bevételek
3.000.000,00 dinár

 a 2016. évből fennmaradt eszközök 2.475.450,56 dinár.

III 

A jelen program II. pontja szerinti eszközök rendeltetésszerűen kerülnek felhasználásra, a 
helyi önkormányzatnak a közlekedés területét érintő törvénnyel megállapított kötelezettségei 
finanszírozására: 
 a helyi önkormányzati  egység közlekedési infrastruktúrájának a  javítására,  amelynek

a területén a szabálysértés történ, 
 Zenta község közlekedésbiztonsági tanácsának működésére,
 a közlekedési nevelés és oktatás előmozdítására,
 a közlekedésbiztonság területét érintő megelőző-promóciós tevékenységekre,
 a közlekedésbiztonság területét érintő tudományos-kutatói munkára, és
 a közúti közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési rendőrségi egységek és a

közlekedésbiztonsági teendőkben hatáskörrel rendelkező más szervek műszaki
felszerelésére.

A pénzbírságokból eredő eszközök Zenta község költségvetését megillető 30%-ának 50%-a 
azon község közlekedési infrastruktúrájának javítására kerül felhasználásra, melynek 
területén a szabálysértést elkövették. 
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1. KÖZLEKEDÉSI SZABÁLYSÉRTÉSEKÉRT KIRÓTT
PÉNZBÍRSÁGOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 5.475.450,56 dinár 

Az alábbiakra vonatkozó program megvalósítása van tervben:

 a közúti közlekedést ellenőrző és szabályozó közlekedési
rendőrségi egységek és a közlekedésbiztonsági teendőkben
hatáskörrel rendelkező más szervek műszaki felszerelése 1.421.230,00 dinár 

 közlekedési gyakorlópályák és kabinetek felszerelése    400.000,00 dinár 
 a közlekedésbiztonság területét érintő megelőző-promóciós

tevékenységek    616.495,28 dinár 
 a Mit Tudsz a Közlekedésről elnevezésű iskolai, községi,

regionális és állami verseny megszervezése és lefolytatása    300.000,00 dinár 
 a közlekedési infrastruktúra javítása a község területén 2.737.725,28 dinár 

IV 

A jelen program 1. pontja szerinti tevékenységek finanszírozása vagy társfinanszírozása a 
közlekedési szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő, Zenta község költségvetését 
megillető bevételek beáramlásától függően történik. 

V 

Ha a szabálysértésekért kirótt pénzbírságokból eredő bevételek beáramlása nem a tervezett 
összegben valósul meg, Zenta község polgármestere megállapítja az elsőbbséget élvező 
tevékenységeket. 

VI 

A program megvalósítását és az egyes programok végrehajtása feletti felügyeletet a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal közlekedésügyi teendőkben illetékes szerve végzi. 

VII 

Jelen programot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
Községi tanács 
Szám: 344-35/2017-III 
Kelt: 2017. február 23-án  
Z e n t a  

Ceglédi Rudolf,  s. k. 
a Községi Tanács elnöke 
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám 
– másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 44. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja,
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 73. szakasza 1. 
bekezdésének 7. pontja, valamint az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló 
programjainak és projektumainak finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 10. szakaszának 3. bekezdése alapján Zenta község 
polgármestere 2017. február 2-án meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÖZSÉG SZÁMÁRA A TŰZVÉDELEM TERÜLETÉN KIEMELKEDŐ 

JELENTŐSÉGGEL BÍRÓ PROGRAMOKRA SZOLGÁLÓ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSE 
TERÜLETÉN ILLETÉKES BIZOTTSÁG KINEVEZÉSÉRŐL 

1. Zenta község polgármestere kinevezi a község számára a tűzvédelem területén kiemelkedő
jelentőséggel bíró programokra szolgáló eszközök odaítélése területén illetékes bizottságot, az 
alábbi összetételben: 
1. KOVÁCS TIBOR – a bizottság elnöke;
2. VUČUROVIĆ BRANIMIR – a bizottság tagja;
3. POLYÁK IRÉN – a bizottság tagja;
4. PÁSZTOR PÉTER – a bizottság tagja;
5. VATAI ZSUZSANNA – a bizottság tagja.

2. A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság négyéves megbízatási időre kerül kinevezésre.

3. A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság feladata az egyesületek tűzvédelem területét
érintő és Zenta község számára kiemelkedő jelentőséggel bíró, Zenta község költségvetéséből 
finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő programjainak és projektumainak 
finanszírozására vagy társfinanszírozására szolgáló eszközök vagy a hiányzó részre szolgáló 
eszközök odaítélésére irányuló pályázati eljárásnak az egyesületek Zenta község közérdekét 
szolgáló programjainak és projektumainak finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló 
rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) összhangban és az egyesületek 
tűzvédelem területét érintő programjainak és projektumainak finanszírozására és 
társfinanszírozására irányuló nyilvános pályázat  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2017. szám) 
kiírását követően történő lefolytatása. 

4. A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság feladata az egyesületek tűzvédelem területét
érintő és Zenta község költségvetéséből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő 
programjainak és projektumainak az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló 
programjainak és projektumainak finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelettel 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) összhangban és az egyesületek tűzvédelem 
területét érintő programjainak és projektumainak finanszírozására és társfinanszírozására 
irányuló nyilvános pályázat  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2017. szám) kiírását követően 
történő monitorozása. 
A bizottság az egyesületek programjainak megvalósításával kapcsolatos észrevételeiről köteles 
Zenta község polgármesteréhez jelentést benyújtani. 
A jelen pont szerinti jelentést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

43.
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5. A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság feladatát képezi, hogy az egyesületek tűzvédelem
területét érintő programjainak és projektumainak megvalósításáról szóló elbeszélő és pénzügyi 
jelentések, valamint a Zenta község költségvetési eszközeinek rendeltetésszerű felhasználásáról 
szóló megküldött bizonyítékok ellenőrzésével elvégezze az egyesületek tűzvédelem területét 
érintő programjai és projektumai megvalósításának, valamint Zenta község nyilvános pályázat 
alapján egyesületeknek odaítélt költségvetési eszközei rendeltetésszerű felhasználásának 
ellenőrzését. 
A jelen határozat 1. pontja szerinti bizottság köteles az egyesületek programjainak és 
projektumainak megvalósításával kapcsolatos észrevételeiről Zenta község polgármesteréhez 
jelentést benyújtani. 
A jelen pont szerinti jelentést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

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

ZENTA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
Zenta község polgármestere 
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Az információs biztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 6/16. 
sz.) 8. szakaszának 1. bekezdése,  a  különleges  jelentőségű információs-kommunikációs 
rendszer  biztonságáról szóló aktus  közelebbi tartalmáról,  a különleges jelentőségű  
információs-kommunikációs rendszer   ellenőrzésének módjáról és  a különleges 
jelentőségű információs-kommunikációs rendszerről szóló jelentés tartalmáról  szóló 
Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 94/2016. sz.)  2. szakasza és  a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
26/2016. sz.) 27. szakaszának 3. pontja és  54. szakasza  alapján  a Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője meghozta az alábbi  

SZABÁLYZATOT  
ZENTA  KÖZSÉG  INFORMÁCIÓS-KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERÉNEK  

BIZTONSÁGÁRÓL  

I. Általános rendelkezések 

1. szakasz

A jelen szabályzattal,  összhangban az információs biztonságról szóló törvénnyel  és a 
különleges  jelentőségű információs-kommunikációs  rendszer  biztonságáról szóló aktus  
közelebbi tartalmáról,  a különleges jelentőségű  információs-kommunikációs rendszer   
ellenőrzésének módjáról és  a különleges jelentőségű információs-kommunikációs 
rendszerről szóló jelentés tartalmáról  szóló Kormányrendelettel, megállapítjuk   a 
védelmi intézkedéseket,  az információs-kommunikációs  rendszer   megfelelő biztonsági 
szintje elérésének és fenntartásának a módját  és  folyamatát (a továbbiakban: IKT 
rendszer), valamint a meghatalmazásokat  és felelősséget Zenta község IKT rendszere 
biztonságával  és erőforrásaival  kapcsolatban (a továbbiakban: operátor). 

2. szakasz

Az operátor információs javai minden erőforrás, amelyek az operátor  üzletviteli 
információit tartalmazzák,  illetve minden erőforrást,  amelyek útján végzi az IKT 
rendszerben  az adatok  kidolgozását, feldolgozását, őrzését,  átvitelét, törlését és  
megsemmisítését,  beleértve  minden elektronikus jegyzetet, számítógépes felszerelést,  
mobil berendezéseket, adatbázisokat,  üzleti applikációkat stb. 
     Az információs javakról nyilvántartást kell vezetni  külön űrlapon,  amely alkotó része 
a jelen aktusnak.  
    A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti nyilvántartást a foglalkoztatott vezeti, 
összhangban   az érvényes munkahelyi besorolásokról (a továbbiakban: az IKT rendszer 
hatásköri alanya).  

3. szakasz

    Az IKT  rendszer  biztonsága  területének a  teendőinek tekintjük: 

44.
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- az információs javak, illetve eszközök és vagyon védelmének teendőit az információs 
biztonságban  jelentőséggel bíró üzleti  folyamatok  felügyelete  felett,  

- a kockázatigazgatás teendőit az információs biztonság területén, valamint az 
információs biztonság területén a folyamatokban előirányozott teendőket 

- az ellehetetlenítés, illetve a jogtalan vagy nem szándékozott módosítás teendőit,  az 
eszközök, illetve az operátor IKT rendszere információs javainak a sérülését  vagy a 
velük való visszaélés megakadályozásának teendőit, valamint  az eszközökhöz való 
hozzáférést, módosítását vagy használatát az erről szóló meghatalmazás és 
nyilvántartás nélkül, 

- az információs biztonság igazgatásának kereteiben az aktivitások, revízió és 
felügyelet figyelemmel kísérését, 

- az IKT rendszer hatásköri szerveinek a tájékoztatását az incidensekről, összhangban a 
jogszabályokkal.  

II. Az IKT rendszer használata

4. szakasz

Az IKT rendszert  az IKT rendszernek a  hatásköri  alanya  igazgatja.  
Az IKT rendszer  hatásköri alanya köteles minden  újonnan foglalkoztatottat- az IKT 

erőforrás használóját megismertetni   az operátor IKT  erőforrásai használatának  a  
felelősségével és a szabályaival,  hogy kiképezze  az IKT rendszer  erőforrásainak  
használatára,  hogy a kiképzés befejeztével  a foglalkoztatottól nyilatkozatot vegyen fel 
az IKT erőforrások  használatára való kiképzésről, és ezekről nyilvántartást vezessen.  

5. szakasz

A munkahely,  illetve  a használó-foglalkoztatott hatáskörének   változtatása esetén az 
IKT rendszer  hatásköri alanya eszközli  az IKT  rendszer   használati jogának a 
megváltoztatását,  amellyel a használó-foglalkoztatott rendelkezett,  összhangban a 
munkahelyi leírásával.  

6. szakasz

A munkában igénybevett használó-foglalkoztatott megszűnése esetén, a használói 
meghagyást be kell szüntetni.  

Az IKT erőforrás használója, akinek megszűnt a munkabeli igénybevétele az 
operátornál, bármiféle alapon, nem  fedheti fel  az adatokat,  amelyek jelentőséggel 
bírnak az IKT rendszer  információs biztonságát illetően. 

Adminisztrátori és használói meghagyás 

7. szakasz

Az IKT rendszerhez  hozzáférési  joguk  csak a foglalkoztatottaknak, illetve 
használóknak  van, akiknek  van  adminisztrátori vagy használói  meghagyásuk. 
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      Az adminisztrátori meghagyás egy egységes meghagyás, amellyel  lehetővé tesszük a 
hozzáférést az IKT rendszer  minden erőforrásához,   csak egy  használói meghagyással, 
valamint újak megnyitására és a meglévő meghagyások  módosítására csak  az a 
foglalkoztatott  használhatja, aki  az adminisztrátori teendőkre és munkafeladatokra van 
beosztva.  
    A használói  meghagyás egy meghagyás,  amely tartalmazza a  használói nevet és 
jelszót, amelyeket be lehet gépelni vagy olvasni a  médiáról,  amelyen  elektronikus 
igazolás van,  amelynek alapján eszközöljük  a hitelességet  - az azonosítás és az 
engedélyezés ellenőrzését  - a hozzáférési jogosultság ellenőrzését,  illetve az IKT 
rendszer  erőforrásai használatának a jogosultságát a foglalkoztatott – használó által.  
   A használói meghagyást az adminisztrátor  adja ki a foglalkoztatott kérésére,  aki az 
emberi erőforrásokkal van megbízva, éspedig csak a  foglalkoztatottról  az adatok 
bevitelét  követően az emberi erőforrások igazgatásának szoftverébe.  A foglalkoztatott 
teendői és munkafeladatai alapján, az adminisztrátor megállapítja a hozzáférési  
jogosultságot, összhangban a foglalkoztatott-használó által az üzleti  feladatok 
ellátásának  szükségletével.  
     Az adminisztrátor  nyilvántartást vezet a használói meghagyásokról,  ellenőrzi azok 
használatát,  módosítja a hozzáférési jogosultságot és  beszünteti  a használói meghagyást 
az emberi erőforrások igazgatásának teendőin foglalkoztatott,  illetve   az operátor 
szervezési  egységében a hatásköri  vezető kérése alapján. 

A használó felelőssége a  saját eszközei  megvédésére az érvényességet illetően 

8. szakasz

A használói meghagyás a használói névből és a jelszóból áll. 
А használói nevet  matrica szerint kell megalkotni, család- és utónév,  latin 

írásmódban,  a  ђ, ж, љ, њ, ћ, ч, џ, ш betűk használata nélkül.  Ezen  betűk  helyett  az 
alábbi táblázatban feltüntetett betűket kell használni: 

Cirill betűk Latin betűk 
ђ dj 
ж z 
љ lj 
њ nj 
ђ,ч,ш c 
џ Dz 

A jelszónak legalább hét karaktert kell tartalmaznia, kombinálva kis- és 
nagybetűkből, számokból és speciális jelekből.  

А jelszó nem tartalmazhat család- és utónevet,  születési dátumot,  telefonszámot és 
más felismerhető adatokat.  

Ha a foglalkoztatott-használó gyanakszik, hogy más személy  felfedte  a jelszavát, 
köteles azt azonnal  megváltoztatni.  

A foglalkoztatott-használó köteles legalább háromhavonta egyszer módosítani a 
jelszavát.  
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Ugyanaz a jelszó nem ismételhető meg egyéves  időtartamon belül.  

III. Az IKT rendszer védelmének tárgya,  intézkedései és  az alanyai

9. szakasz

Az IKT rendszer  védelmének tárgyai az alábbiak: 
- az IKT rendszer  hardver és szoftver  komponensei,  
- az adatok,  amelyeket feldolgoznak,  vagy őriznek  az IKT rendszer 

komponenseiben   
- a használói meghagyások és  más  adatok  az IKT  rendszer  informatikai  

erőforrásai  használóiról.  

10. szakasz

A jelen aktussal előirányozott  intézkedések  vonatkoznak  az operátor IKT 
rendszerének minden  szervezeti egységére,  minden foglalkoztatottja  - az informatikai 
erőforrások használóira,  valamint harmadik személyekre, akik  az operátor  informatikai 
erőforrásait használják.  

11. szakasz

Az operátor IKT rendszere védelmi  intézkedéseivel  biztosítjuk az incidensek 
keletkezésének megelőzését és  minimalizáljuk az incidensek általi  kárt,  amelyek 
veszélyeztetik a hatáskör gyakorlását  és  a tevékenység ellátását,  de különösen  a más 
személyeknek  a szolgáltatás nyújtása kereteiben.  

Az adatok titkossága, az eredetisége és integritása megvédése céljából, az operátor  
megvitathatja a titkos írás megvédése megfelelő intézkedéseinek  a használatát.  

12. szakasz

Az operátor IKT rendszere biztonsága területén a teendők ellátásában a Zentai 
Községi Közigazgatási Hivatal – informatikai és  általános teendők  alosztálya bír 
hatáskörrel.  

A foglalkoztatottak kötelezettsége 

13. szakasz

Az operátorban foglalkoztatott köteles tiszteletben tartani az IKT rendszer erőforrásai 
biztonságos  és  megfelelő használatainak  az alábbi szabályait: 

1) hogy az informatikai erőforrásokat kizárólag üzleti célokra használja,
2) hogy elfogadja,  hogy  minden adat, amelyet  tárolnak, átvisznek vagy folyamatba

helyeznek az informatikai erőforrások kereteiben az operátor  tulajdona, és tárgyai
lehetnek a felülvizsgálatnak  és  áttekintésnek,
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3) hogy a bizalmas  adatokkal a jogszabályokkal  összhangban járjon el, de
különösen  az adatok másolása és átvitele alkalmával,

4) hogy biztonságosan őrizze a jelszavát  más személyekkel szemben,
5) hogy változtassa a jelszavakat,  összhangban  a  megállapított szabályokkal,
6) hogy a munkaállomástól való  minden  eltávozása előtt kijelentse  a  rendszert,

illetve bezárja a munkaállomást,
7) hogy DVDRW, CDRW és USB külső memóriát  a munkaállomáson csak az IKT

rendszer  hatásköri alanya jóváhagyásával használjon,
8) hogy a szoftver vagy hardver installációjára a kérelmet írásos formában  nyújtsa

be,  amelyet jóváhagyott a közvetlen vezetője,
9) hogy biztosítsa az adatok biztonságát,  összhangban  az érvényes jogszabályokkal,
10) hogy az informatikai erőforrásokhoz csak a hatásköri alany által a kifejezetten

odaítélt használói  jogok  alapján férjen hozzá,
11) hogy  nem szüntetheti be  a  működést vagy törölheti az antivírus programot,  nem

változtathatja meg annak  a  beállított  opcióit,  és  jogtalanul  nem installálhat
más  antivírus programot,

12) hogy a  munkaállomáson nem raktározhat tartalmakat,  amelyek nem az üzleti célt
szolgálják,

13) hogy védelmi másolatokat készítsen (backup) az adatokról, összhangban  az
előirányozott  folyamatokkal,

14) hogy használja az operátor internetét és az internet e-mail szervizét, összhangban
az előirányozott folyamatokkal,

15) hogy elfogadja, hogy az informatikai beavatkozások bizonyos fajtáját elvégezzék
a  megállapított időben,

16) hogy elfogadja, hogy  az informatikai erőforrásokhoz és  információkhoz minden
hozzáférés a minimális szükségesség elve alapján legyen megalapozva,

17) hogy elfogadja a technika és programok installációját az IKT rendszer biztonsága
céljából

18) hogy nem  installálhatja, módosíthatja, zárhatja ki a munkából vagy törölje a
védett,  rendszerbeli vagy applikációs  szoftvert.

Az adatokhoz és az adatok feldolgozását szolgáló eszközökhöz való hozzáférés  
korlátozása  

14. szakasz

Az IKT rendszerhez a hozzáférés meghagyási fajtával van  meghatározva,  amellyel a 
foglalkoztatott rendelkezik.  

A foglalkoztatott, akinek adminisztrációs meghagyása van,  jogosult hozzáférni  az 
IKT rendszer  minden erőforrásához (szoftver és hardver,  hálózat és hálózati 
erőforrások), az IKT rendszer  erőforrásainak installálására, fenntartására,  beállítására és  
igazgatására.  

A foglalkoztatott csak a  saját  használói meghagyását  használhatja,  amelyet az 
adminisztrátortól kapott,  és nem teheti lehetővé  más személy számára  az ő használói 
meghagyásának a használatát, kivéve az adminisztrátort a használati profil és  a 
munkaállomás beállítására.  
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A foglalkoztatott, aki bármilyen módon visszaél a jogával,  illetve az IKT rendszer 
erőforrásaival,  büntetőjogi és  fegyelmi felelősséggel tartozik.  

III a. Egyedi védelmi intézkedések  

A létesítmény, a  tér, a  helyiség,  illetve az övezet,  amelyekben az IKT  rendszer 
eszközei és dokumentumai találhatóak és amely adatokat  az IKT rendszerben   
dolgoznak fel fizikális védelme 

15. szakasz

A tér, amelyben  a számítógépek találhatóak az adatbázis  vezetésére és a központi 
számítógép (szerver),  az IKT rendszer  hálózati  vagy kommunikációs  felszerelése, 
adminisztrációs övezetként van megszervezve.  

Аz adminisztrációs övezetet a  fizikális hozzáférhetőségre  hozzuk létre az IKT 
rendszer erőforrásaihoz ellenőrzött, láthatóan megjelölt  téren,  amely biztosított 
mechanikus zárral / időlakattal/mágneses kártyával/videó felügyelettel / biometrikus 
intézkedésekkel.  Ebbe az övezetbe való belépésről a nyilvántartást az IKT rendszer  
hatásköri alanya vezeti.  

16. szakasz

A helyiségbe a  belépést, amelyben  az IKT felszerelés található,  csak  az IKT 
rendszer  adminisztrátorának engedélyezett.  

A rendszer adminisztrátorán kívül, az adminisztrációs övezethez hozzáférésük lehet 
harmadik személyeknek is, installáció és az IKT rendszer  bizonyos erőforrásainak 
szervizelése céljából, éspedig a közigazgatási hivatal vezetőjének előzetes jóváhagyása 
alapján.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti helyiséget láthatóan meg kell jelölni, és  benne 
kell, hogy legyen  tűzvédelmi felszerelésnek,  amely csak a helyiségben, amelyben  az 
IKT felszerelés és  a médiumok az adatokkal találhatóak, tűz esetén használható. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  helyiségekben  az  ablakok és az ajtók mindig 
zárva kell hogy legyenek.  

A szerverek és az aktív hálózati felszerelés (switch, modem, router,  firewal) 
állandóan bekapcsolva  kell, hogy legyenek a  berendezésen a folyamatos töltés céljából – 
UPS.  

A villanyáram kiesése esetén,  amely  hosszabb mint az UPS teljesítménye,  a 
meghatalmazott személy köteles  kikapcsolni  a felszerelést, összhangban  a felszerelés 
gyártójának folyamataival. 

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti helyiségből a felszerelés kivitele esetén, 
költözés vagy szervizelés céljából, szükséges a hivatalvezető jóváhagyása, aki  
meghatározza  a  felszerelés kivitelének a  feltételeit, a módját és  a helyét. 

Ha a felszerelést szervizelés céljából viszik ki, a hivatalvezető jóváhagyása mellett 
jegyzőkönyvet szükséges felvenni, amelyben feltüntetik  a  felszerelés nevét és típusát,  
sorozatszámát,  a szervizelő nevét, a szervizelő meghatalmazott személyének  család- és 
utónevét.  
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A szervizelővel kötött szerződésben kötelezően definiálni  kell  az adatvédelem 
kötelezettségét, amelyek a médiumokon találhatóak, amelyek az operátor  IKT 
erőforrásának  részei.  

A távmunka és mobil berendezések használatának biztonsága 

17. szakasz

Az operátor  IKT rendszere erőforrásaihoz a nem regisztrált  használóknak való 
hozzáférése mobil berendezések  által, csak a  honlapon keresztül lehetséges.  

Az IKT rendszert használó foglalkoztatottak mobil berendezések  útján, amelyek az 
operátor  tulajdonát képezik, és  amelyeket  az IKT rendszer  meghatalmazott alanya 
állított be, az IKT rendszer  csak azon részeihez  férhetnek hozzá, amelyek lehetővé 
teszik számukra a munkafeladatok elvégzését a hatáskörük keretében, mint az 
elektronikus posta,  egyes applikációk a munka teljesítésével kapcsolatban és más, 
éspedig a hivatalvezető írásos jóváhagyása alapján.  

A mobil berendezéseket úgy kell beállítani, hogy lehetővé tegyék a biztos és 
biztonságos hozzáférést, az IKT rendszer VPN hálózatával és a berendezés MAC 
rendszer címének alkalmazásával, amelyek által engedélyezett a hozzáférés,  megfelelő 
aktív  szoftverrel a vírusvédelemre és  más  rosszindulatú szoftverre.  

A foglalkoztatottnak tilos  a szoftver  önálló installálása és a mobil berendezés  
beállítása,  valamint a berendezésnek jogosulatlan személyeknek való átadása.  

Az IKT rendszerben a  hatásköri alany naponta ellenőrzi az IKT rendszer  
erőforrásaihoz való hozzáférést és ellenőrzi,  hogy  van-e  hozzáférés  ismeretlen 
berendezések, illetve  ismeretlen MAC  címek által. 

Amennyiben  megállapítást nyer   a  jogtalan  hozzáférés,  erről elektronikus posta 
által azonnal, de  legkésőbb a következő napon tájékoztatja a hivatalvezetőt,  és  ezeket a 
MAC címeket  beviszi a szoftver blokk jegyzékébe, amelyet  a hozzáférés  ellenőrzésére 
használnak.  

18. szakasz

Az IKT rendszer  erőforrásaihoz a hozzáférés magánberendezésről nem 
engedélyezett,  kivéve, ha  a berendezés, amely  az operátor tulajdonában van sérült és 
nem  biztosították a cseréjét.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti magánberendezés használatára a  jóváhagyást a 
hivatalvezető adja meg.  

A magánberendezések nyilvántartását, amelyekről lehetséges a  hozzáférés,  az IKT 
rendszer  hatásköri alanya vezeti.  

19. szakasz

A magánberendezések, amelyekről  hozzáférnek  az IKT rendszer  erőforrásaihoz be 
kell hogy legyenek állítva az IKT rendszer hatásköri alanya által. 

A magánberendezések, amelyekről  hozzá lehet férni  az IKT rendszer  erőforrásaihoz 
csak a használó-foglalkoztatott hatáskörébe  tartozó teendők ellátására használhatóak és 
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csak az időszakban,  amikor  nem  lehetséges az operátor  tulajdonában  levő berendezés 
használata.  

Az IKT rendszer hatásköri alanya köteles a berendezés átadása előtt a 
meghatalmazott szervizzel elvégezni  az adatok backup-ját, amelyek a mobil 
berendezéseken  találhatóak,  majd azokat   törölni  a berendezésből,  és  az elvégzett 
szervizelést  követően  visszajuttatni az adatokat  a mobil berendezésbe.  

Az adathordozók védelme 

20. szakasz

Az IKT rendszerben található adatok titkosak, összhangban a közérdekű 
információkhoz való hozzáférésről szóló törvény, a személyiség adatvédelméről szóló 
törvény, az adatok titkosságáról szóló törvény, valamint az információs-
telekommunikációs rendszer titkos  adatainak  a  külön intézkedéseiről szóló 
Kormányrendelet  rendelkezései szerint. 

21. szakasz

Az IKT rendszer hatásköri alanya létrehozza az adatokhoz való hozzáférés 
szervezetét, különösen azokét, amelyeket titkosként jelölnek meg, összhangban az adatok 
titkosságáról szóló törvénnyel, így a titkossággal megjelölt dokumentumok felvehetőek, 
illetve archiválhatóak vagy a fájlszerveren mappába írhatóak, amelyekhez 
hozzáférhetőségi joguk csak a  foglalkoztatott-használóknak lehet, akik erre jogosultak.  

A titkossággal jelölt dokumentumokat csak a hivatalvezető vagy annak írásos 
aktusával a meghatalmazott foglalkoztatottak-használók  vehetik fel  más adathordozókra 
(külső HDD, USB, CD, DVD). 

Az adathordozók nyilvántartását, amelyekre  felvették  a titkossággal  jelölt adatokat 
az IKT rendszer hatásköri alanya vezeti. 

Az adathordozók, amelyeken titkossággal  megjelölt  dokumentumok találhatóak, 
előírásosan meg kell, hogy legyenek jelölve és  elhelyezve  a  helyre, amelyen  védve 
vannak  a  jogtalan hozzáféréstől.  

Az adathordozó szállítása  esetén az adatokkal a  titkosság megjelöléssel, a 
hivatalvezető kijelöli  a  felelős személyt  és a szállítás módját. 

A titkossággal jelölt adatok törlésekor az adathordozóról, amelyeken  voltak,  az 
adatokat visszatérítetlenül törölni kell,  és ha ez nem lehetséges,  az ilyen  adathordozókat 
fizikálisan  meg kell sérteni, illetve megsemmisíteni.  

Az adatfeldolgozó eszközök kifogástalan és biztonságos működésének biztosítása 

22. szakasz

A szoftverek fejlesztésére és tesztelésére az IKT rendszerbe a  munkába való 
bevezetésük előtt a szervereket  kell használni,  amelyek a tesztelésre  és  fejlesztésre 
szántak.  Tilos a szerverek használata, amelyeket a szoftver  tesztelésére  használnak az 
operatív munkában.  
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Az új szoftvernek munkába való  bevezetése előtt szükséges a meglévő adatokról 
másolatot – archívumot készíteni.  

Az új szoftver  installálása, valamint a meglévő,  illetve új verzió  naprakész állapotba 
hozását  a munkaidő  befejeztével  kell  eszközölni,  hogy  a foglalkoztatott-használó ne 
legyen  leállítva az operatív munkában.  

Az adatok  és adatfeldolgozó eszközök védelme  a  rosszindulatú szoftvertől 

23. szakasz

A rosszindulatú szoftvertől való védelmét a hálózatban a vírustól való védelem  és 
másfajta rosszindulatú kódok védelme céljából kell lefolytatni,  amelyek a számítógépes 
hálózatba  az internet kapcsolattal, e-maillel,  fertőzött   hordozható médiumokkal (USB 
memória, CD stb.), nem  engedélyezett szoftver  installációjával kerülhetnek  be. 

Minden számítógépen a sikeres vírustól való védelemre  antivírus programot kell  
installálni.  

Naponta  automatikusan  és  a pontosan  meghatározott időben  eszközölni kell  az  
antivírus definíciók kiegészítését.  

A hét minden utolsó munkanapján bekapcsolva és bezárva kell tartani  a 
számítógépeket a vírusok szkennelése céljából.  

Védelem az  internet használatakor  

24. szakasz

A védelem, illetve az operátor  IKT rendszerébe a beesés céljából,  az IKT rendszer 
alanya köteles a rendszert  karbantartani  a beesés megakadályozása  céljából (a  védelem 
módjától függően – Firewall, Router  stb.).  

Az operátor szervezési  egységének  a  vezetői jelölik ki, hogy mely foglalkoztatott 
jogosult az internethez való hozzáférésre adatok és  egyéb információk begyűjtése 
céljából a hatáskörükbe  tartozó teendők ellátása céljából. 

A tisztségviselők és a foglalkoztatottak, akiknek jóváhagyták az internet és az 
elektronikus posta használatát, kötelesek annak használata alkalmával  a  nemzetközi 
konvenció és  viselkedési szabályok  szerint eljárni.  

A használóknak, akik rákapcsolódnak az IKT rendszerre tilos önállóan rákapcsolódni  
az internetre, illetve  rákapcsolódni a saját modem által. 

Az IKT rendszer hatásköri alanya beszüntetheti az internethez való hozzáférést 
amennyiben bebizonyosodik az azzal való visszaélés.  

Az IKT rendszer használói,  akiknek  jóváhagyták az internet  használatát kötelesek 
betartani a vírus  elleni  védelmi  intézkedéseket és a beesést az internetről az IKT 
rendszerbe, minden számítógép,  amelyre  a foglalkoztatottat-használót rákapcsolják az 
internetre, megfelelően kell, hogy legyen beállítva,  és a beállítást az IKT rendszer 
hatásköri  alanya végzi.  

Az internet  használatakor az IKT rendszer  használója,  akinek  jóváhagyták az 
internet  használatát,  köteles  elkerülni  a gyanús honlapokat, program installálásának  
megakadályozása céljából,  amelyek  kárt  okozhatnak az  IKT rendszerben.  
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Amennyiben a  használó a számítógép nem szokványos viselkedését észleli, ezt a 
jelenséget  köteles halaszthatatlanul  bejelenti  az IKT rendszer  hatásköri alanyának. 

25. szakasz

Az IKT rendszer használójának, akinek engedélyezték  az internet használatát tilos 
filmek nézése és  játékok játszása a számítógépeken és a honlapok kutatása,  amelyek 
pornográf és  más  méltatlan  tartalmúak,  valamint önkényesen átvenni azokat az 
internetről.  

26. szakasz

Az internet tiltott használata felöleli: 
- installálni, disztribuálni, hirdetni, átvinni vagy más cselekedettel 

hozzáférhetővé tenni  a „kalóz” vagy más  szoftver termékeket,  amelyek 
nem engedélyezettek a megfelelő módon,  

- zavarni a hálózat biztonságát vagy más módon ellehetetleníteni az üzleti 
internet kommunikációt, 

- a destruktív és  obstruktív  internet programok  szándékos terjesztése 
(internet vírus, internet trójai ló,  internet férgek és  más  tiltott  
szoftverek),  

- tilos  a társasági hálózatok  és  más internet  tartalmak  használata,  
amelyek korlátozottak a operátor hatásköri szervének határozatával,  

- adatok átvétele  a  mennyiségben,  amely  nagy  terheltséget  okoz a 
hálózatban,  

- a szerzői jogokkal védett anyag átvétele,  
- a linkek használata, amelyek nem a munkával kapcsolatosak,  
- a tiltott hozzáférés az interneten keresztül a tartalomhoz, a tartalom 

változtatásához, a  tartalom  törlése vagy átdolgozása.  

Védelem az adatvesztéstől 

27. szakasz

Az adatbázisokat kötelező archiválni hordozható médiumokra (DWD, KÜLSŐ HDD) 
vagy NAS SZERVERRE,  naponta legalább  egyszer, havonta  és  évente az adatbázisok  
felújításának szükségleteire. 

A többi fájlt – dokumentumot hetente, havonta évente legalább egyszer kell 
archiválni.  

A foglalkoztatottakról – használókról szóló adatokat legalább havonta egyszer kell 
archiválni.  

28. szakasz

A napi másolást – archiválást a hét  minden napján  kell eszközölni. 
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A heti  másolást – archiválást a  hónap  utolsó napján kell eszközölni. 
A havi  másolást – archiválást a hónap utolsó munkanapján kell eszközölni,  minden 

hónapra külön.  
Az éves  másolást – archiválást az év utolsó munkanapján kell eszközölni.  

29. szakasz

Аz éves másolás – archívum minden  éves  példányát őrizni  kell  a  határidőben, 
amelyet  az állami  közigazgatási  szerv irodai üzletviteléről szóló utasítása definiál.  

Minden hordozható  információs példányt a másolatokkal – archívummal  számmal, 
fajtával (napi, heti, havi, évi),  a másolat – archívum   kidolgozása  dátumával,  valamint 
a  foglalkoztatott-használó nevével  kell megjelölni,  aki elvégezte  a  másolást – 
archiválást.  

A napi, heti és havi másolatokat – archívumokat a helyiségben őrzik,  amely 
fizikálisan is biztonságos, és  biztosított, összhangban  a tűzvédelmi intézkedésekkel.  

Az éves  másolatokat – archívumokat két példányban kell kidolgozni.  

30. szakasz

A másolatok – archívumok kifogástalanságát legalább hathavonta ellenőrizni kell, 
éspedig oly módon, hogy  visszahozzák az  adatbázist,  amelyek a médiumon található,  
miközben  az adatok  a visszahozást  követően kifogástalanoknak és  használatra késznek  
kell hogy legyenek.  

Az adatok őrzése az eseményekről, amelyek az IKT rendszer biztonságában 
jelentősek lehetnek   

31. szakasz

Az adminisztrátor és a foglalkoztatott-használó aktivitásairól aktivitási naplót – 
transaction log – vezetnek.  

A hét minden utolsó munkanapján az adatár, amelyben az aktivitási napló található 
archiválásra kerül az IKT rendszer  egyéb  adatainak  a  másolata – archívuma 
kidolgozásának folyamata szerint, összhangban a  jelen szabályzat 27. szakaszával.  

Ellenőrzési rendszer  

32. szakasz

Az ellenőrzési és a hibaüzenési rendszer jogtalan  aktivitásait és  az IKT rendszer  
más  lehetséges problémáit,  be kell  állítani oly módon, hogy azonnal értesíteni kell  az  
adminisztrátort,  az IKT teendőiben  hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjét 
és a hivatalvezetőt, a foglalkoztatott-használó minden  szabálytalan aktivitásáról,  a 
behatolási kísérletekről és a rendszerbe való behatolásról.  

Az internet, a szoftver és  az operatív  rendszerek  biztosítása 
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33. szakasz
Az IKT rendszerbe csak  az a szoftver  installálható,  amelyre az operátor 

tulajdonában van érvényes engedély,  illetve Freeware  és  Open source  verzió. 
A szoftver installálását és beállítását csak az IKT rendszer hatásköri alanya végezheti, 

illetve  a  foglalkoztatott-használó,  akinek  erre  meghatalmazása van.  
A szoftver  installációját és beállítását végezheti harmadik  személy,  abban az 

esetben, ha  a szoftvert  a  közbeszerzési  eljárásban  szerezték be,  éspedig  a 
beszerzésről szóló szerződésben definiált módon.  

Harmadik  személy  elvégezheti  a  szoftver  installációját  és  beállítását,  ha  közötte 
és az operátor  között le van szerződve  a  szoftver  karbantartása   egy bizonyos  
időszakon belül.  

34. szakasz

A szoftver új verziójának minden installálása, illetve beállítás előtt,  a  meglévőről 
másolatot szükséges készíteni,  hogy  biztosítva legyen a lehetőség az előző állapotba  
hozásra váratlan  esemény esetén.  

Az IKT rendszer biztonsági gyengeségeivel való visszaéléstől való védelem 

35. szakasz

Az IKT rendszer hatásköri alanya  havonta legalább egyszer, de szükség szerint 
gyakrabban  is  elvégzi  az aktivitások naplójának – transaction log – elemzését  az IKT 
rendszer  potenciális gyengeségeinek  a  beazonosítása céljából. 

Amennyiben gyengeségeket azonosít be, amelyek veszélyeztethetik az IKT rendszer  
biztonságát,  az IKT rendszer hatásköri alanya köteles azonnal  elvégezni a  beállításokat,  
illetve installálni a szoftvert,  amely elhárítja  az észlelt gyengeségeket.  

Az IKT rendszer revíziója 

36. szakasz

Az IKT rendszer revízióját oly módon kell elvégezni, hogy  ne zavarja  a használó-
foglalkoztatott  üzleti  folyamatait. 

Az IKT rendszer hatásköri alanya határozza meg a revízió ellátásának  idejét,  az 
operátorban  a  foglalkoztatottak-használók teendőitől  és  munkafeladataitól függően.  

Az IKT rendszer felszerelésének védelme 

37. szakasz

A kommunikációs kábeleket és a feltöltő kábeleket a  falban  vagy a csatornában,  
kell elhelyezni, úgy, hogy ellehetetlenítsék   a jogtalan hozzáférést,  illetve   eszközöljék a 
szigetelést.  
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       A hálózati  felszerelésnek (swich, router, firewall) a  rack szekrényben  kell, hogy 
legyen bezárva.  
       Az IKT rendszer  hatásköri alanya köteles állandóan  eszközölni az ellenőrző 
vizsgálatot  a  hálózati  felszerelésen  és időben  foganatosítani  az intézkedéseket,  az 
esetleges szabálytalanságok elhárítása céljából.  

Az IKT rendszer biztonsága az adatcsere esetén  

38. szakasz

A titkossággal jelölt adatok cseréje más szervekkel, szervezetekkel vagy jogi 
személyekkel az adatcseréről szóló  aláírt aktussal összhangban történik.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti aktus tartalmazza az adatcserére 
meghatalmazott személyek adatait,  az adatcsere módját, az  ilyen fajta  csere  törvényes, 
valamint jogi keretét, amely definiálja az adatok védelmét, amelyeket cserélnek.  

Az adatvédelem, amelyeket az IKT rendszer, illetve a rendszer részeinek a   
tesztelésére használnak 

39. szakasz

Az IKT rendszer tesztelése alkalmával, az adatokért, amelyek  a titkosság, illetve 
hivatalosság  jelzésével  vannak megjelölve,  az IKT rendszer  hatásköri  alanya  felel, 
összhangban   a jogszabályokkal,  amelyek  definiálják  a  bizalmas adatok  használatát  
és  védelmét.  

Harmadik személyek részvétele az IKT rendszer  munkájában 

40. szakasz

Az IKT rendszer új erőforrásai installálásának módját, a meglévők cseréjét és 
karbantartást harmadik személyek által, akik  nem  foglalkoztatottjai az operátornak,  
egymás közötti szerződéssel kell szabályozni.  
      Az IKT rendszer hatásköri alanya kötelezett a harmadik személyek általi szerződött 
kötelezettségek   megvalósításának  műszaki felügyeletében.  

41. szakasz

A harmadik személyek – szolgáltatást nyújtók a szoftver kidolgozásában és  
karbantartásában  csak azokhoz  az adatokhoz férhetnek hozzá,  amelyek az adatbázisban 
vannak, amelyek  részei  a szoftvernek,  amelyet ők dolgoztak ki,  illetve amelyeket 
illetően  létezik  a szerződéssel  definiált  hozzáférés.  

Az IKT rendszer hatásköri alanya felel a hozzáférés ellenőrzéséért és a szerződött  
kötelezettségek  elvégzése feletti  felügyeletért,  valamint  a  jelen szabályzat  
rendelkezéseinek tiszteletben tartásáért,  amelyek  az ilyen aktivitásokat definiálják.  
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42. szakasz

Az IKT rendszer hatásköri alanya felel a harmadik személyek – szolgáltatást nyújtók 
szerződött kötelezettségeinek tiszteletbe tartása feletti  felügyeletért,  különösen a 
rendelkezések  tiszteletben tartása területéért a rendelkezéseket illetően, amelyek  
definiálják az IKT rendszer  erőforrásainak  biztonságát.  

A szerződött kötelezettségek  figyelmen kívül  hagyása esetén,  az IKT rendszer 
hatásköri alanya   köteles  azonnal  tájékoztatni  a  hivatalvezetőt,  intézkedések  
foganatosítása  céljából a szabálytalanságok elhárítását illetően.  

Megelőző intézkedések és  reagálás a biztonsági  incidensekre 

43. szakasz

Bármiféle incidens esetén, amely veszélyeztetheti az IKT rendszer erőforrásait, a  
foglalkoztatott-használó köteles azonnal  tájékoztatni  az IKT rendszer  hatásköri alanyát.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti bejelentés átvételét követően az IKT rendszer 
hatásköri alanya azonnal tájékoztatja a hivatalvezetőt és foganatosítja az intézkedéseket 
az IKT rendszer  erőforrásai védelmének céljából.  

44. szakasz

Amennyiben  olyan incidensről van szó, amelyet  definiál  az adatok, jegyzékek 
megadása  eljárásáról, az incidens  fajtájáról és  jelentőségéről szóló  Kormányrendelet a 
az incidensről való tájékoztatási eljárásban a különleges jelentőségű  információs-
kommunikációs  rendszerekben, az IKT hatásköri alanya köteles  a  hivatalvezetőn  kívül 
tájékoztatni  a felsorolt Kormányrendeletben   definiált  hatásköri szervet.  

Az IKT rendszer hatásköri alanya nyilvántartást vezet minden incidensről,  valamint 
az incidensek bejelentéséről,  összhangban a Kormányrendelettel,  amelynek  alapján  a 
felelős személy  ellen   fegyelmi-, szabálysértési- vagy büntetőeljárás folytatható le.  

IV A meglévő IKT rendszer módosítása  és  új  létrehozása 

45. szakasz

Új IKT rendszer  létrehozásában,  illetve  új  részek bevezetésében  és  a meglévő 
részek  cseréjében  az IKT rendszeren az IKT rendszer  hatásköri alanya dokumentációt 
vezet.  

A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti dokumentációnak tartalmaznia kell minden 
folyamat leírását, de különösen  a folyamatét, amely az IKT rendszer  biztonságára 
vonatkozik.  

V. Rendkívüli környezetben  a  teendők ellátása  biztosításának intézkedései 
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46. szakasz

Rendkívüli körülményekben, amelyek az IKT rendszernek a közigazgatási épületből 
való kihelyezéséhez vezethetnek,  az IKT rendszer hatásköri alanya köteles a  
legrövidebb  határidőn belül átvinni az IKT rendszer  részeit, amelyek szükséges  
rendkívüli helyzetekben  a  működéshez tartalék lokációra,  összhangban a  rendkívüli- és  
krízishelyzetekben a reagálási tervvel.  

Az IKT rendszer részeinek a specifikációját, amelyek rendkívüli helyzetekben 
szükségesek a működéshez az IKT rendszer  hatásköri  alanya  dolgozza  ki,  három 
példányban,  amelyek közül egy nála marad,  a  második  a  rendkívüli helyzetek 
teendőiben  hatáskörrel rendelkező foglalkoztatottnál marad,  és  a harmadik példány  a 
hivatalvezetőt illeti meg.  

Az IKT rendszer részeit, amelyek  szükségesek  a  működéshez  a  rendkívüli 
helyzetekben,  a tartalékos  lokáción  kell  tárolni,  amelyet a hivatalvezető állapít meg.  

Az IKT rendszer részeinek a tárolása, amelyek  nem  szükségesek oly módon 
történik, hogy a  felszerelés biztonságos  és megjelölt legyen, összhangban  a 
nyilvántartással, amelyet róluk vezetnek.  

VI. Az IKT rendszer ellenőrzése

47. szakasz

Az IKT rendszer ellenőrzését  az IKT rendszer  hatásköri alanya  végzi. 

48. szakasz

Az IKT rendszer ellenőrzését az alábbiak szerint kell végezni: 
1) az IKT rendszer  biztonságáról szóló szabályzattal való összehangoltságának

ellenőrzése,  tekintettel az aktusra,  amelyre  utalunk,  az előirányozott feltételekkel, 
illetve  ellenőrzéssel, hogy  a  szabályzattal megfelelően  lettek-e  előirányozva  a  
védelmi intézkedések,  folyamatok,  meghatalmazások és felelősségek  az IKT 
rendszerben,  

2) ellenőrzés, hogy az operatív munkában megfelelően  alkalmazzák-e az
előirányozott védelmi intézkedéseket és folyamatokat, összhangban  a  megállapított  
meghatalmazásokkal és  felelősségekkel,  az interjú módjával,  a szimulációval,  
megfigyeléssel,  betekintéssel az előirányozott nyilvántartásba és más dokumentációba,  

3) eszközlik  a biztonsági gyengeségeket a  műszaki jellemzők  szintjén az IKT
rendszer komponenseit illetően,  a  kiválasztott  termékekbe való  betekintés módjával,  a 
megoldás  architektúráit,  a  műszaki konfigurációkat,  a  műszaki adatokat a  státusokról,  
jegyzeteket  az  eseményekről (logok),  valamint  a hasonló környezetben  az ismert  
biztonsági  gyengeségek   meglétének tesztelési  módszerével. 

Az elvégzett ellenőrzésről jelentést készítenek, amelyet megküldenek a 
hivatalvezetőnek. 
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49. szakasz

A jelen szabályzat  45. szakasza  szerinti  jelentés tartalmazza: 
1) az operátor nevét,
2) az ellenőrzés idejét
3) adatokat a személyekről, akik az ellenőrzést végezték
4) jelentést a  lefolytatott  ellenőrzési cselekményekről
5) következtetéseket az IKT rendszer biztonságáról szóló szabályzat összehangoltsága
kérdését illetően  az előirányozott feltételekkel,  
6) következtetéseket az operatív munkában az előirányozott védelmi intézkedések
megfelelő alkalmazásának a kérdését illetően, 
7) következtetéseket az IKT rendszer komponenseinek a  műszaki  jellemzői szintjén
az esetleges  biztonsági gyengeségek  kérdését illetően, 
8) az információs biztonság teljes szintjének értékelését,
9) az esetleges korrekciós intézkedések javaslatát,
10) a felelős személy aláírását, aki lefolytatta az IKT rendszer ellenőrzését.

VII. Fegyelmi  felelősség

50. szakasz

A jelen szabályzat  figyelmen kívül  hagyása  a  munkakötelezettség  megsértését  
képezi  és  az operátor  informatikai  erőforrásait használó-foglalkoztatott  fegyelmi 
felelősségét vonja maga után.  

51. szakasz

Az operátor  IKT erőforrásainak minden  használata a foglalkoztatott-használó által, 
a  kiosztott meghatalmazásokon kívül a  foglalkoztatott   fegyelmi felelőssége alá esik, 
amellyel definiálják a  vagyon jogtalan használatának  a felelősségét.  

52. szakasz

A használóknak, akik az internet nem megfelelő használatával elfojtást, a munka 
megszakítását okozzák, vagy megzavarják a hálózat biztonságát, megvonható  a 
hozzáférési jogosultság.  

VIII. A szabályzat módosítása

53. szakasz

Változások bekövetkezése esetén, amelyek műszaki-technológiai, káderügyi okokból,  
az IKT rendszerben a szervezés megváltoztatása miatt és  globális és nemzeti  szinten 
levő események által,  amelyek  megzavarhatják az információs  biztonságot keletkeznek,  
az IKT rendszer  hatásköri alanya köteles  tájékoztatni a hivatalvezetőt,  hogy az 
megkezdhesse a  jelen szabályzat módosítását,  az IKT rendszer   védelmi 
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intézkedéseinek  előmozdítását,  és annak a  megfelelő szintű biztonsága módját és 
elérési folyamatát és fenntartását,  valamint, hogy felülvizsgálja a  meghatalmazásokat és  
felelősségeket  az IKT rendszer   biztonságát  és  erőforrásait illetően.  

IX. Átmeneti és záró rendelkezések

54. szakasz

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

Sarnyai Rózsa Edit, s. k. okl. jogász  
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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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