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Javaslat 
A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 55/14. sz.) 2. szakasza,  A 
helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és  83/14. sz. – más 
törvény) 20. szakaszának 28. pontja,  valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) Zenta Község Képviselő testülete a 2017. március 10-én tartott  ülésén 
meghozta az alábbi   

RENDELETET  ZENTA KÖZSÉG VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGÉRŐL  

I. fejezet 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. szakasz

A KKT a jelen  rendelettel  rendezi Zenta község Vagyonjogi Ügyészsége (a továbbiakban: 
Vagyonjogi Ügyészség) hatáskörét,  rendezését  és  szervezetét, valamint  egyéb kérdéseket, 
amelyek jelentősek a vagyonjogi  ügyészség munkájában.  

2. szakasz

A Vagyonjogi Ügyészség a község szerve, amely ellátja  Zenta község  vagyonjoga és érdekei  
jogvédelmének  teendőit, összhangban  az SZK alkotmányával,  a  törvénnyel és  más általános 
aktusokkal.  

3. szakasz

A Vagyonjogi  Ügyészség székhelye Zentán, a  Fő tér  2. sz. címen  van.  

4. szakasz

A Vagyonjogi Ügyészség pecsétje kör alakú, amelynek  átmérője 45 mm, amely középen 
tartalmazza  a Szerb Köztársaság címerét, amely körül  az alábbi szöveg található: „Република 
Србија – АП Војводина – Општина Сента – Општинско  Правобранилаштво“  szerb 
nyelven, cirill írásmódban és  magyar nyelven.  

A Vagyonjogi Ügyészség  van  téglalap alakú bélyegzője,  amely  a következő szöveget 
tartalmazza: „Република Србијa, АП Војводинa, Општина Сента, Општинско  
Правобранилаштво, Број: ______ Датум:______, Сента.“ szerb nyelven, cirill írásmódban és 
magyar nyelven. 

Az épületen, amelyben  a  Vagyonjogi Ügyészség  székhelye  van,  ki kell függeszteni  a 
Vagyonjogi Ügyészség nevét, összhangban a törvénnyel.  
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II. fejezet  
HATÁSKÖR  

 
5. szakasz  

Zenta község vagyonjoga és érdekei  jogvédelmének  teendőiben a Vagyonjogi Ügyészség  
képviseli Zenta községet a  bíróságok,  közigazgatási  szervek  és  más  hatásköri szervek előtt,  
amikor Zenta község ügyfélként vagy perbeavatkozóként jelenik  meg,  amelynek a  
kötelezettségeiről és  jogairól döntenek  ebben az eljárásban.  
 

6. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség a  jogi  eljárásokban  a  bíróságok,  közigazgatási  szervek  és  más  
hatásköri szervek előtt képviseli Zenta község szerveit,  szervezeteit és  más jogi személyeket,  
amelyek  működését Zenta község költségvetéséből biztosítják,  a község   vagyonjoga  és 
érdekeinek  védelme  céljából.  
 
Amikor ugyanazon eljárásban ügyfélként vagy perbeavatkozóként vesz részt  a  község 
szerveinek és  más jogi személyeknek az   ellentétes érdekekeit illetően,  amelyeket  Zenta 
község költségvetéséből  finanszíroznak,  a Vagyonjogi Ügyészség képviseli  a  községet és 
annak szerveit.  
 
Amikor ugyanazon eljárásban ügyfélként vagy perbeavatkozóként vesz részt  a  község 
szerveinek és  más jogi személyeknek az  ellentétes érdekekeit illetően,  amelyeket  Zenta község 
költségvetéséből  finanszíroznak,  a Vagyonjogi Ügyészség képviseli  az ügyfelet,  aki  az eljárás 
megindítását indítványozta.  
 

7. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség azokban az esetekben, amelyekben a  per természete  engedélyezi,  az 
eljárás megindítása előtt foganatosít minden  intézkedést,  a vitás viszony megállapodás alapján 
történő megoldására.  
 
A Vagyonjogi Ügyészség elkészíti a megállapodást a vitás viszony megoldására,  amelyet a 
község  polgármestere hagy jóvá és ír alá.  
 

8. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség figyelemmel kíséri és  tanulmányozza az általa képviselt szervek és 
jogi személyek munkája szempontjából jelentős jogi kérdéseket, különösképpen  azok  
vagyonjogainak és  érdekeinek  a  védelme tekintetében.  
 

9. szakasz  
 
A Vagyonjogi Ügyészség a jogi személyeknek, amelyeknek  a vagyonjogát  és  érdekét 
képviseli, azok kérésére, jogi véleményezést ad  a vagyonjogi  szerződések  megkötésével 
kapcsolatban,  valamint jogi  véleményezést ad  egyéb vagyonjogi kérdésekben.  
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A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti véleményezést  a  Vagyonjogi Ügyészség   köteles  a 
kérelem kézhezvételétől számított  30 napon belül  megküldeni.   
 

10. szakasz  
 
A Vagyonjogi Ügyészség meghatalmazással bír, hogy megindítson, illetve  kezdeményezést 
nyújtson  be    a bíróság vagy  más  hatásköri  szerv  előtti  eljárás megindítására,  a hatáskörébe 
tartozó  kérdések  kapcsán.  
Amikor úgy értékeli,  hogy  az alany  meghagyásával  vagy  kérelmével,  akit képvisel,  
megszegi az alkotmányt vagy a törvényt  vagy  veszélyezteti  Zenta község vagyonjogát és 
érdekeit, a Vagyonjogi Ügyészség  erről azonnal, de a meghagyás vagy kérelem kézhezvételétől 
számított  3 napon  belül  írásban  értesíti a meghagyás kiadóját, illetve  a kérelem benyújtóját,  
indokolt  okokkal  az eljárás elutasítását illetően.  
 
Ha a képviselt alany a  jelen szakasz  2. bekezdése szerinti   értesítést követően is  megmarad  a  
kiadott meghagyása  vagy benyújtott kérelme mellett, a Vagyonjogi Ügyészség eljár ezen  
meghagyás vagy kérelem szerint.  
 
A Vagyonjogi Ügyészség nem szenvedhet el káros következményeket, amennyiben a  jelen 
szakasz  1-től  3. bekezdéséig szerinti  rendelkezésekkel  összhangban jár el.  
 

11. szakasz  
 

A község szervei  és  más jogi személyek,  amelyeket  a Vagyonjogi Ügyészség képvisel, 
kötelesek  annak kérelmére  megküldeni  minden  szükséges iratot és  tájékoztatást,  illetve 
megadni az adatokat  és  magyarázatokat a cselekmények foganatosítására,  amelyekben a 
Vagyonjogi Ügyészség hatáskörrel  bír.  
Ha a Vagyonjogi Ügyészség törvényes  határidőhöz köti az eljárást, a  szervek és szervezetek 
kötelesek az adatokat  és  tájékoztatásokat  haladéktalanul megküldeni, illet haladéktalanul    
tájékoztatásokat és adatokat nyújtani. 
 

12. szakasz  
 

A vagyonjogi ügyész átruházhatja más hely önkormányzati egységek Vagyonjogi Ügyészségére, 
hogy foganatosítsanak bizonyos cselekményeket a bíróságok,  közigazgatási szervek vagy más 
hatásköri szervek előtti eljárásban.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti személyek a megadott írásos felhatalmazás határaiban  
járhatnak el.  
 
A Vagyonjogi Ügyészség kérheti az Állami Vagyonjogi Ügyészségtől,  hogy  nyújtson számára  
szakmai segítséget vagy vegye át  a képviseletet. 
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13. szakasz  
 

A bíróságok, közigazgatási szervek és más hatásköri szervek kötelesek, azokban a tárgyakban, 
amelyekben  a Vagyonjogi Ügyészség  általi  képviselet van előirányozva, megküldeni minden  
írást,  közvetlenül a Vagyonjogi Ügyészségnek,  a Vagyonjogi Ügyészség iktatója útján,  amely  
egyedüli meghatalmazott  a posta átvételére.  
 
A jelen szakasz  1.  bekezdésével ellentétes kézbesítés  nem  gyakorol  joghatást.  
 

14. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség nem adhat meg adatokat az ellenérdekű félnek illetve harmadik 
személynek a vitás viszony megállapodás útján történő tárgyalások folyamán,  illetve  a  
bírósági, közigazgatási  vagy  más  eljárásban, amelyeket  a képviselt  alanytól kapott, ha  a  
képviselt alany ezt előzőleg nem hagyta jóvá.  
 

15. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség munkakörének  kérdésével  kapcsolatban,  amelyek  nincsenek  
rendezve a jelen rendelettel,   értelemszerűen a Vagyonjogi Ügyészségről  szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 55/14. sz.) rendelkezéseit kell alkalmazni,  amelyek az Állami Vagyonjogi 
Ügyészségre  vonatkoznak.  
 

III. fejezet  
A VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG  RENDEZÉSE ÉS SZERVEZETE  

 
16. szakasz  

 
A Községi Vagyonjogi Ügyészség  hatáskörébe  tartozó teendőket a községi vagyonjogi ügyész 
látja el, összhangban az SZK alkotmányával,  a  törvénnyel, a jelen rendelettel  és  más  általános  
jogi aktusokkal.  
 

17. szakasz  
 

A községi vagyonjogi ügyészt a Községi Képviselő-testület helyezi tisztségbe  a  község 
polgármesterének a javaslatára ötéves időszakra, és ugyanaz a személy újból tisztségbe 
helyezhető.  
 

18. szakasz  
 

A községi vagyonjogi ügyész tisztségébe a Szerb Köztársaság állampolgára helyezhető,  aki 
eleget tesz az állami szervekben  az általános  feltételeknek,  aki  megszerezte a felsőfokú 
oktatást a  jogtudományok  tudományos terén az alapfokú akadémiai  tanulmányokon,  legalább 
240 ECTS ponttal  a  mesterképző akadémiai tanulmányokat,  a szakmai tanulmányok 
mesterképzését,  specialista  akadémiai tanulmányokat,  specialista  szakmai tanulmányokat,  
illetve  az alapfokú tanulmányokat  legalább négy évig tartó időtartamban vagy  a  specialista  
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tanulmányokat  a karon,  letette  az igazságügyi vizsgát,  méltó a vagyonjogi  ügyészség  
tisztségére és legalább  nyolc év munkatapasztalattal rendelkezik a jogi szakmában az 
igazságügyi vizsga  letételét követően.  
 

19. szakasz  
 

A községi vagyonjogi  ügyész   vezeti  a  Vagyonjogi Ügyészség  munkáját  és képviseli azt,  és 
a Vagyonjogi Ügyészség munkájáért   Zenta Község Képviselő-testületének és Zenta község 
Községi Tanácsának felel.  
 
A községi vagyonjogi ügyész legkésőbb a folyó év  március 31-éig benyújtja  a  Községi 
Tanácsnak  a  Községi Vagyonjogi Ügyészség   munkájáról szóló jelentést az előző évre 
vonatkozóan.  
 

20. szakasz  
 

A községi vagyonjogi ügyész dönt a munka és a munkaviszony alapján a jogokról a Községi 
Vagyonjogi Ügyészség  hivatalnokait illetően.  
 
A községi vagyonjogi ügyész a munkaviszonyból eredő jogait összhangban  a jogszabályokkal 
valósítja meg,  amelyek  az állami  tisztviselők  helyzetét rendezik,  ha a törvény  ezt másképpen 
nem határozza meg.  
 

21. szakasz  
 

A Községi Vagyonjogi Ügyészségben a  belső  szervezetet és a munkahelyek  besorolását és  
azok  fokozat szerinti felosztását az egyesített, a belső rendezésről és a munkahelyek 
besorolásáról szóló szabályzattal rendezzük a  Községi Közigazgatási Hivatalban és Zenta 
Községi Vagyonjogi Ügyészségében,  amely  aktust   a Községi Közigazgatási Hivatal  
vezetőjének  javaslatára a Községi Tanács fogad el.  
 

IV. fejezet  
MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK  

 
22. szakasz  

 
A Vagyonjogi Ügyészség, mint közvetlen költségvetési eszközhasználó, munkájához szükséges 
eszközöket Zenta község költségvetésében kell biztosítani.  
 

23. szakasz  
 

A Vagyonjogi Ügyészség, mint a  községi költségvetés  közvetlen használója kidolgozza  a  
pénzügyi tervét és  megküldi azt  a Községi Közigazgatási Hivatal szervének,  amely hatáskörrel 
rendelkezik a költségvetés  és  pénzügyek területén,  amely  tervet   a költségvetési rendszerről 
szóló törvénnyel  összhangban  kell  kimutatni  a  község költségvetésében, program módján.  
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24. szakasz  
 

A képviselet alapján megvalósított bevételek községi bevételeket képeznek.  
 

 
V. fejezet  

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

25. szakasz  
 

A jelen rendelet hatálybalépése napjával érvényét veszti  Zenta község Községi Vagyonjogi 
Ügyészségéről szóló rendelete (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2014. sz.)  
 

26. szakasz  
 

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

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 021-3/2017-I 
Kelt: 2017. március __ 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
 

 
I N D O K L Á S 

 
Zenta Község Vagyonjogi Ügyészségéről szóló rendelet sürgósségi eljárásban történő  

elfogadásásnak indokai:  
1. A Vagyonjogi Ügyészség A költségvetési rendszerről szóló törvény (a „ SZK Hivatalos 

Közlönye”, 54/2009., 73/2010.,  101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. – 
kiig.,  108/2013., 142/2014., 68/2015. sz. – más törv., 103/2015. és  99/2016. sz.)  2. 
szakasza 1. bekezdésének 7. pontja és A nyilvános eszközök megállapítása  módjáról és  
nyilvántartásáról,  illetve  alszámlák megnyitásáról és  beszüntetéséről szóló szabályzat (a” 
SZK Hivatalos Közlönye”, 113/2013., 8/2014. és  24/2016. sz.) 9. szakasza értelmében a 
községi költségvetési eszközök közvetett eszközhasználójából  

     -KÖZVETLEN eszközhasználóvá vált., 
     -MEGSZŰNT a folyószámlája, adóazonosító száma és statisztikai anyakönyvi száma, 
     -TÖRÖLTÉK a kincstári nyilvános alapok eszközhasználóinak nyilvántartásából, 
     -ZÁRSZÁMADÁST NEM készít, 
     -PÉNZÜGYI TERVE és PÉNZÜGYI JELENTÉSE nem önálló dokumentum. 

Ezeket a változásokat a rendeletjavaslat IV. fejezete tartalmazza. 
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2. Az illetékes tartományi titkárság nem hagyta jóvá,  a hivatali pecséten és bélyegzőn a  
     hatályban lévő községi rendeletben szereplő „Községi Ügyészség” magyar elnevezést,  
     melyet sürgősen javítani kell „Vagyonjogi Ügyészség” elnevezésre. 

Ezt a változtatást a rendeletjavaslat I. fejezete tartalmazza. 
 

 A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 55/14. sz.) 2. 
szakaszának 4. bekezdése  szerint a  helyi önkormányzati egység Vagyonjogi Ügyészsége 
rendezését  és szervezetét,  valamint a munkájában  egyéb jelentőséggel bíró kérdéseket   a  helyi  
önkormányzati  egység rendeletével kell megállapítani, összhangban ezen törvénnyel 
előirányozott  alapokkal a  Vagyonjogi Ügyészség rendezésére és szervezetére vonatkozóan.  
 
 A helyi szinten az értelemszerű alkalmazása azt jelenti, hogy egységes módon  kell  
megoldani  a  Vagyonjogi Ügyészség működésének a  kérdését.  
 
 A vagyonjogi ügyészségről szóló törvény felállítja köztársasági, tartományi,  városi és 
községi szinten a  vagyonjogi ügyészségek   rendezését  és  szervezetét.  
 Ezeken  az alapokon értendő:  

1. az intézmény létezésének kötelezettsége  
2. egységes elnevezés és   
3. a hatáskörök definiálása. 

 
     A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. És 83/14. 

sz. – más törvény) 20. szakasza 1. bekezdésének 28. pontja szerint  a  község  a  szervei által, 
összhangban az alkotmánnyal  és  a törvénnyel szerveket, szervezeteket és  szolgálatokat  létesít 
a község szükségleteire és  rendezi  azok szervezetét és működését.  
 
           A vagyonjogi ügyészségről szóló  törvény meghozatalának ideje óta egy sor  változásra 
került sor a  hatalom  szerkezetének  szervezetében a Köztársasági szinttől  a  helyi 
önkormányzati egység szintjéig,  módosult  a  Vagyonjogi Ügyészség  jogi státusa is,  amelynek  
többé nincs jogi személy minősége,  hanem  a  községi hatalom szerkezetének  külön szervévé 
válik.  
 
 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010.,  101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. sz. – kiig.,  108/2013., 142/2014., 
68/2015. sz. – más törv., 103/2015. és  99/2016. sz.)  2. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja 
szerint  a költségvetési eszközök közvetlen  használói az SZK szervei és szervezetei, illetve  a  
helyi hatalom  szervei  és szolgálatai.  
 
 A nyilvános eszközök megállapítása  módjáról és  nyilvántartásáról,  illetve  alszámlák 
megnyitásáról és  beszüntetéséről szóló szabályzat  szerint (az SZK Hivatalos Közlönye, 
113/2013., 8/2014. és  24/2016. sz.),  amely előirányozza a  megállapítás és nyilvántartás módját 
(bejegyzést,  adatváltozást és törlést) a nyilvános eszközök  használóit illetően, amelyek 
bekapcsolódtak és  amelyek nem  kapcsolódtak be  a  konszolidált kincstári  számlába,  a 
Vagyonjogi Ügyészséget törölték a  nyilvános eszközök használóinak  nyilvántartásából, és 
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előzőleg  megszüntették  a  vagyonjogi ügyészség   folyószámláját a  helyi hatalom kincstára 
keretében.  
 
 A Vagyonjogi Ügyészség kiadásait, mint a költségvetési eszközök közvetlen használóját 
közvetlenül kell megvalósítani Zenta község, mint meghagyó számlájáról és létezik összevont 
procedúra a pénzügyi tervezésre és a  vagyonjogi ügyészség   pénzügyi tervének  a  
végrehajtására,  és az Zenta község költségvetéséről szóló rendelet  alkotó részét képezi.  
 

Az autonóm tartományban és a helyi önkormányzati egységekben  a  foglalkoztatottakról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. sz.) meghozatala és  alkalmazása  
megkövetelte  a vagyonjogi  ügyészség új szervezetének  a szükségességét, ezekről a 
változásokról a rendelet III. fejezete rendelkezik, a Vagyonjogi Ügyészség belső felépítéséről és 
a munkahelyek besorolásáról szóló ügyiratot már nem a Vagyonjogi Ügyész hozza meg,  a 
községi elnök jóváhagyásával, hanem a községi közigazgatási hivatal vezetőjének javaslatára 
egységes szabályzat formájában a köysági tanács fogadja el. 
 

Mindezen törvényes módosítások megkövetelték a vagyonjogi ügyészség  szervezetéről 
és  működéséről szóló  rendelet  meghozatalának szükségességét.  Zenta Község Képviselő-
testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának  a  javaslatát ezen  rendelet 
meghozatalát illetően, valamint  a  statútumügyi és normatív aktusok   bizottságának a 
véleményét, meghozta a rendelkező rész szerinti rendeletet.  
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Јavaslat 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 
szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2017. március 10-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG 2017-2018. ÉVI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ SPORTFEJLESZTÉSI 

PROGRAMJÁNAK MEGHOZATALÁRÓL 

I. 
Zenta község 2017-2018. évi időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja meghozatalra kerül. 

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

I n d o k o l á s 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 
szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja értelmében a 
Községi Képviselő-testület meghozza a község, valamint az egyes tevékenységek fejlesztési 
tervét. 
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó 
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a 2017. március 2-án meghozott végzésével 
véglegesítette a Zenta község 2017-2018. évi időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjának 
meghozataláról szóló végzésjavaslatot, és sürgős meghozatalát javasolta. 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását 
követően meghozta a Zenta község 2017-2018. évi időszakra vonatkozó sportfejlesztési 
programjának meghozataláról szóló végzést. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 66-1/2017-I 
Kelt: 2017. március 10. 
Z e n t a  

Balo Tatjana s.k., 

a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnök asszonya 
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1. BEVEZETŐ 

1.1. A SPORT JELENTŐSÉGE  

A sport – szabad emberi tevékenységként -- a pszicho-fizikai képességek fejlesztésére irányul. 
Ilyenként megfelelően motiválja az embereket arra, hogy olyan fizikai tevékenységekkel foglalkozzanak, 
amelyek a fizikai és mentális egészség megőrzését és javítását szolgálják. 

Nem szabad elfelejteni, hogy az ember számára szükséges a mozgás, a bizonyítás, a versengés 
lehetősége, szeretné, ha megismernék és elismernék. Ebből következik, hogy az a társadalom, amely 
igyekszik rendezett és elismert közösséggé válni, mindig számot vet azzal, hogy miként, milyen módon 
rendezi az államon belül a sportéletet. 
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Az Európai Alapokmány definiálja a sportot. Sportnak számít minden olyan, szervezetten, vagy 
szervezetlenül zajló fizikai tevékenység, amelynek célja a fizikai erőnlét és a mentális állapot kifejezése és 
javítása, társadalmi viszonyok létrehozása vagy eredmények elérése a különböző szinteken. 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNICEF is külön figyelmet szentelnek a sportra. Az ENSZ 
korábbi főtkárának beszédéből vett idézet világosan bizonyítja, milyen jelentősége van a társadalmakon 
belül a sportnak, és milyen mértékben járul az hozzá a jobb megértéshez és a toleranciához.  

Említést tesz egyebek mellett arról, hogy “… a sportnak szerepe lehet az egyén, de nemcsak az 
egyén, hanem egész közösségek életminőségének javításában…” Meggyőződésem, hogy elérkezett 
annak az ideje, hogy megjutalmazzuk ezt a felfogást, hogy serkentsük a kormányokat, a fejlesztési 
ügynökségeket és közösségeket, gondolkodjanak el azon, miként lehet a sportot még szisztematikusabban 
bekapcsolni a gyermekek megsegítésébe, különös tekintettel a nélkülözőkre, a betegekre, és az 
összecsapások helyszínén élőkére.” (Kofi A. Annan, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára)  

A sport egy társadalom fejlettségének, civilizációs előrehaladásának mutatója, hiszen a cél az, 
hogy minden embernek a életkorához megfelelő életfeltételeket biztosítsunk. 

A lokális közösségnek a rendszerek sorában elsőként kell biztosítania a feltételeket ahhoz, hogy 
mindenki saját választása és kedve, akarata szerint foglalkozhasson sporttal, fizikai tevékenységet 
végezhessen, tekintet nélkül nemére, fajára, nemzetiségére vagy anyagi helyzetére.  

1.2. A SPORT ZENTÁN 

Мegállapíthatjuk, hogy Zentán a sport fejlett, vannak hagyományai és kontinuitása. Ahogy 
mindenhol, így természetesen itt is vannak oszcilációk, emelkedések és esések, zuhanások, amelyek 
eddig nem okoztak nagyobb gondokat. A helyi önkormányzat – meghatalmazásaival és jogosultságaival 
összhangban – igenis gondoskodik polgárainak sporttal kapcsolatos szükségletéről, és lehetővé teszi 
számukra a költségvetésen és a programtevékenységek támogatásán keresztül, hogy mindez sikeresen 
megvalósuljon.  

Éppen ennek a programnak az alapos kidolgozása, továbbá a 2012-2016 közötti időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési stratégia is rámutat arra, hogy közösségünkben komoly gondot fordítunk a 
sportra, a testnevelésre és a polgárok rekreációjára.  

A sport rendszerét a Zentai KKT általános határozatával, szabályzattal, a sportszervezetek 
kategorizálása révén és a programköltségvetéssel rendezik. Mindig tudatában vagyunk annak, hogy nem 
tettünk eleget, illetve, hogy mindig javíthatók a polgárok sport- és fizikai tevékenysége fejlesztésének 
feltételei. 

A sportszervezetek, a sportegyesületek/klubok, továbbá a területi ágazati szövetség jelentik az 
alapsejtet, amelytől minden kiindul, a helyi önkormányzat pedig követi, figyelemmel kíséri ezen a területen 
a polgárok igényeit és érdekeit. Rendkívül fontos szerep jut az iskolának, a testnevelő tanároknakés a 
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polgárok részéről annak a felismerésnek, hogy szükséges sporttal foglalkozni, aktívan élni. Az egymásközti 
viszonyoknak ez a harmóniája nem éri el minden esetben a szükséges szintet, menet közben azonban 
megoldhatók a gondok, ahogy megválaszolható minden megoldásra váró kérdés is.  

Zenta község területén 29 bejegyzett sportszervezet van, amelyek tagjai a Községi 
Sportszövetségnek, továbbá néhány ugyancsak bejegyzett sportszervezet is, amelyek tevékenysége 
komerciális jellegű, és nem tagjai sem a községi, sem pedig a felsőbb ágazati szövetségeknek. 

Zenta szép és kimagasló eredményeket ért el az egyesületek versengésében éppúgy, mint az 
egyéni versenyszámokban. Természetes, hogy ki kell emelnünk azokat a sportágakat, amelyek évek óta, 
folyamatosan eredményesek, és amelyeknek egyéni versenyzői a magasabb versenyfokozatokban és a 
válogatott színeiben is kiváló eredményeket érnek el. 

A sport – Zentán, de a társadalom egészén belül, annak részeként – nem kerülheti el azokat a 
jelenségeket, amelyek igencsak hatással vannak fejlődésére. A negatív jelenségek: mindenekelőtt a 
gyerekek és a szülők érdektelensége a sport és az aktív élet vonatkozásában, az ismerethiány a fizikai 
tevékenységekkel való rendszeres foglalkozás előnyei kapcsán, a demográfiai helyzet, amely 
egyértelműen bizonyítja a gyerekek számának csökkenését, a lakosság erőteljes elvándorlása és 
végezetül a sportban dolgozó szakemberek érdektelensége egyaránt jelen vannak.  

A fentiekből következik, hogy Zenta község sportfejlesztési programjának kidolgozása a meglevő 
sportfejlesztési stratégia folytatását és korrekcióját jelenti, összehangolását az újabb törvényes 
rendelkezésekkel, mindenekelőtt a sportról szóló törvénnyel, de figyelembe veszi a község polgárainak 
igényeit, és szem előtt tartja a sport jelentőségét Zenta számára.  

Mindez kihívást jelent a program alkotói, elkészítői számára, de azok számára is, akiknek a végső 
döntéseket kell meghozniuk felismerve a dokumentum jelentőségét, amely viszont csak akkor hiteles és 
érvényes, ha teljes egészében alkalmazható, megvalósítható.  

 

2. VÍZIÓ, KÜLDETÉS ÉS KIHÍVÁSOK A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KAPCSÁN       

2.1. A VÍZIÓ 

A vízió, amely alapul szolgált a zentai község sportfejlesztési programjának meghozatalához, 
egyértelműsíti: minél jobb stratégiai alapokra kell helyezni a sport fejlesztését, egyre job feltételeket kell 
teremteni Zenta község polgárai számára, hogy sportoljanak, ezzel ugyanis jobb életminőség biztosítható, 
jobb társadalmi viszonyok és minőségibb értékrendszer alakíthatók ki. 

2.2. A KÜLDETÉS 

A küldetés, illetve a program rendeltetése a sport olyan rendszerének és szervezettségének a 
létrehozása Zenta községben, amelyek keretein belül mindenkinek joga a sportolás, mégpedig 
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személyiségének fejlesztése, egészségének megőrzése, fizikai képességeinek javítása, a szabadidő jobb 
és célszerűbb kihasználása, az életminőség javítása és minél jobb eredmények, a hagyományosan kiváló 
sportsikerek elérése érdekében.  

3. ZENTA KÖZSÉG SAJÁTSÁGAI 

Zenta község Bácska észak-keleti, Vajdaság északi részén terül el és az Észak-Bánáti Körzethez 
tartozik.  

 

 

Zenta községet öt település alkotja: Zenta, Tornyos, Felsőhegy, Bogaras és Kevi. A legnépesebb 
településként (79,40 %) a község központja. Területe 293,4 км2. 

A 2011-es népszámlálási adatok szerint összlakossága 23.316 fő, ami az előző tíz évhez és a 2002-es 
hasonló adatokhoz képest 8,81 százalékkal kevesebb. Ez a csökkenés jóval nagyobb, mint a tartományi 
(5,67 %) és a köztársasági (5,04 %) átlag. Az összlakosság mintegy 79 százaléka Magyar, mintegy 11 
százaléka szerb nemzetiségű, a romák aránya mintegy 2,5 %, a többiek számaránya kisebb, vagy pedig 
egyébként szerepel. 
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Zenta község lakosságának átlagéletkora valamivel magasabb a köztársasági szintnél (42,2), de jóval 
magasabb a Vajdaság AT-hoz képest (41,8) és 42,7 évet tesz ki. Ebből következik az a tény, hogy a község 
területén jóval nagyobb a lakosság elöregedési indexe: 121,45, míg a köztársaságban ez 114,32, Vajdaság 
AP területén pedig 108,62.  

A foglalkoztatottak száma 5.393, а munkanélkülieké 1826, közülük 571 nő. Zenta község területén az 
alapvető jellemzők és mutatók szerint a 23 316 lakos közül a szociális támogatások valamilyen formájában 
2 399 személy, illetve az összlakosság 10.28 százaléka részesül. A nyugdíjasok száma járandóságaik 

fajtája és struktúrája szerint 6 084 fő, ami az összlakosság 26,09 százaléka. A község területén tíz 
bölcsőde működik mintegy 680 gyerekkel, egy általános iskola hét kihelyezett részleggel, valamivel több, 
mint 1750 diákkal, a négy középiskolának pedig mintegy 1200 tanulója van. 

A régiók és helyi önkormányzatok fejlettségi szintje egységes meghatározási mércéiről szóló rendelet 
alapján Zenta községet az első csoportba sorolták, amelyhez 23 helyi önkormányzat tartozik, és ezek 
fejlettségének szintje magasabb a köztársasági átlagnál. 

A fentebb leírtak alapján Zentának negatív a százaléka a lakosság létszámának indexe szerint, míg a 
gazdasági helyzet kielégítő.  

A társadalom részeként a sportot sem kerülik el a negatív irányzatok, éppen ezért ezekkel a 
dokumentumokkal és egyéb rendszerbeli megoldásokkal szeretnénk a negatív folyamatok következményeit 
rendezni, amelyeket a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni.  

 

4. A SPORT RENDSZERÉNEK TÉNYEZŐI ÉS SZEREPÜK ZENTA KÖZSÉGBEN 

5. Zenta községben a sport rendszerének tényezői két szektorban hatnak: a 
közszférában és a kormányon kívüliben.  

A közszféra tényezői: a Községi Tanács (a sporttal és ifjúsági kérdésekkel foglalkozó reszort), az 
oktatással és sporttal foglalkozó bizottság,a sportfejlesztési program megvalósításával foglalkozó bizottság, 
a sport területén kiírt pályázatok lebonyolításával megbízott bizottság. 

Illetékességek: a közszféra minden felsorolt szereplőjének kötelessége követni a sportéletet, 
tájékozódni a sportban zajló eseményekkel, úgy a törvényes előírásokkal, mind a klubok és 
sportszervezetekkel kapcsolatban, mindenekelőtt pedig a Zentai Sportszövetség tevékenysége kapcsán. 
Mindezeknek az információknak és a beérkező javaslatoknak az alapján kötelesek szabályzatok 
meghozatalát és rendszerbeli megoldásokat indítványozni, amelyek elősegítik a község területén a 
sportélet fejlődését. A végső döntést, amennyiben a programról, vagy átfogó határozatról van szó, Zenta 
Község Képviselő-testülete hozza meg, a többi határozatot pedig – a szabályzatokat – a Községi Tanács 
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fogadja el, míg a kiírt nyilvános pályázatok eredményeivel kapcsolatos döntés meghozatala a bizottság 
javaslata alapján a polgármester joga. 

A nem kormányzati szektort a területi sportszövetség és a sportszervezetek, a klubok és egyesületek 
képezik, amelyek tagjai Zenta Község Sportszövetségének. Van Zentán néhány olyan sportszervezet, 
amely nem tagja a területi sportszövetségnek, és nincsenek is meg ehhez a feltételei, mivel nem 
versenyjellegű, hanem komerciális alapon szerveződtek. 2016-ban a következő klubok tevékenyek: a 
zentai Zenta Atlétikai Klub, a Zenta Labdarúgó Klub, a Tornyos Labdarúgó Klub, a Tiszavirág kajak és 
rekreációs klub, a Zenta Kézilabda Klub, а Zenta Birkózó Klub, a Herkules Birkózó Klub, a Zenta Vízilabda 
Klub, a Zenta 1903 Tenisz Klub, a Zenta Asztalitenisz Klub, a Quin Céllövő Klub, a Zenta Céllövő Klub, a 
Radnički Sakk Klub, a Zenta Sakk Klub, a Zenta Sporthorgászok Egyesülete, a Zenta Úszóklub, a Zenta 
Teke Klub, a Plavi koš Kosárlabda Klub, a Basket Star Kosárlabda Klub, a Linea Tornász Klub, a Flamenco 
Tánc Klub, a Titan Testépítő Klub, a vízalatti tevékenységekkel foglalkozókat tömörítő Tisza, a Zenta 
Dzsúdó Klub, a MC Jim Harcművészetek Klubja, a Zenta Röplabda Klub, Zenta község testnevelő tanárai 
és sporttal foglalkozó pedagógusainak klubja, a Sportot mindenkinek elnevezésű klub.  

A felsorolt klubok, sportszervezetek és egyesületek képviselőiken keresztül jelen vannak Zenta község 
Sportszövetségében, ahol javaslatokat tehetnek, részt vesznek a sport területén a helyi önkormányzattal 
kapcsolatos együttműködésben, saját sportáguk fejlesztése, jogaik és kötelezettségeik megvalósítása 
érdekében. 

Zenta község Sportszövetsége igen különleges módon szervezett. Rendes tevékenységei mellett - 
szervezi, indítványozza, követi a sportban zajló tevékenységeket és a programot, könyvelést végez, stb. 
tagjai számára -, a kilenc foglalkoztatott végzi Zenta községben a sportlétesítmények takarítását is. 

Zenta község sportéletében minden tényezőnek világosak a megatalmazásai és a feladatai, amelyeket 
azzal a céllal kell megvalósítaniuk, hogy javítsák jogaik és kötelezettségeik érvényesítését, amelyeket a 
pozitív előírások és a belső aktusok szabályoznak. 

6. A TÖRVÉNYES (JOGI) KERET 

6.1. A HATÁLYOS SZERBIAI ELŐÍRÁSOK A SPORT TERÜLETÉN  

Az alapvető jogszabály, amely a Szerb Köztársaságban a sport területét szabályozza, a sportról szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/16), amelyet 2016 februárjában hoztak meg. 

A sportról szóló törvény rendszerbeli törvénynek számít, amely rendezi a sport területét, mégpedig az 
európai szabványokkal és előírásokkal összhangban. Ezzel a törvénnyel részletesen szabályozzák a 
sportolók és a sport rendszerében dolgozó más természetes személyek jogait és kötelezettségeit, a sport 
rendszerén belül a jogi helyzettel, a jogi személyek szervezésével és bejegyzésével kapcsolatos 
kérdéseket, meghatározzák (definiálják) a közérdeket a sport területén, továbbá a polgárok igényeit és 
szükségleteit, illetve érdekeit a sportban az autonóm tartományban és a helyi önkormányzatok 
egységeiben. Világos és egyértelmű mércéket (kritériumokat) állítottak fel a költségvetés eszközeiből való 
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pénzelés feltételeiről és módozatairól; meghatározták a szükségszerű katregorizálás alapelveit a sportban; 
döntés született a Szerb Köztársaság sportfejlesztési stratégiájának meghozataláról, és – első ízben – 
kötelezték az autonóm tartományt is arra, hogy területére vonatkozóan meghozza a sport fejlesztéséről 
szóló programot; pontosították és fejlesztették az iskolai sport működésének rendszerét; átfogó rendszer 
épült ki a sportlétesítmények státusza, működése és fenntartása vonatkozásában; pontosították a 
sportesemények és rendezvények szervezésének rendszerét; előírták a területtel kapcsolatos releváns 
adatok birtoklása érdekében a nyilvántartás vezetését; létrehozták a sportban tevékenykedő szervezetek 
felügyeletének új rendszerét, és szabályozták a nyilvántartással kapcsolatos kérdéseket.  

A szóban forgó rendszerbeli törvény mellett a sport területét illetően a jogi rendezés tekintetében 
jelentősek még az alábbi törvények is:  

1. A nézők erőszakos cselekményeiről és illetlen viselkedéséről a sportrendezvényeken, különösen a 
labdarúgó mérkőzéseken szóló Európai Konvenciór ratifikálásáról szóló törvény (A JSZSZK 
Hivatalos Lapja – Nemzetközi szerződések, 9/90); 

2. A sportban a doppingolásról, azaz ajzószerek használatának tiltásáról szóló Európai Konvenció 
ratifikálásáról szóló törvény, melléklettel (A JSZSZK Hivatalos Lapja – Nemzetközi szerződések, 
4/91); 

3. Az olimpiiai jelképek védelméről szóló nairobi szerződés megerősítéséről szóló törvény, 
melléklettel (A JSZK Hivatalos Lapja – Nemzetközi szerződések, 1/99); 

4. A sportban a dopping elleni Nemzetközi Konvenció megerősítéséről szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye – Nemzetközi szerződések, 38/09:  

5. A sportban a dopping elleni Nemzetközi Konvenció megerősítéséről szóló törvény (Az SZK 
Hivatalos Közlönye – Nemzetközi szerződések, 38/09);  

6. Az ajzószerek sportban való használatának megelőzéséről szóló törvény (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 111/14);  

7. A sportrendezvényeken az erőszakos cselekmények és az illetlen viselkedés megakadályozásáról 
szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 67/03, 101/05 – másik törvény, 90/07, 72/09 – másik 
törvény, és 111/09);  

8. A sípályákról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 46/06); 

9. Nemzeti stratégia az erőszak és illetlen viselkedés elleni harcról a sportrendezvényeken a 2013 és 
2018 közötti időszakra (Az SZK Hivatalos Közlönye, 63/13). 

A sportról szóló törvény alapján meghozták az alacsonyabb rendű aktusokat, azaz szabályzatokat, 
amelyek közelebbről is meghatározzák ennek a törvénynek az egyes területeit, és amelyek – ahogy a 
sportról szóló törvény is – kötelező érvényűek a sport területére Vajdaság Autonóm Tartományban. 
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1. A sportolók egészségügyi alkalmasságának a sportolásra és a sportversenyeken való részvételre 
történő megállapításáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/12);  

2. A sporttevékenységek végzésének feltételeiről szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
63/13); 11  

3. Szabályzat a sportban bizonyos szakmai munkák végzésére való szakmai felkészítésről (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 8/13);  

4. Szabályzat a sportágakról és a sport területeiről a Szerb Köztársaságban és a sportágakon és a 
sport területén belüli versenyszámokról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 51/16); 

5. Szabályzat a Szerb Köztársaság számára külön jelentőséggel bíró sportágakról (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 72/11 és 25/13);  

6. Szabályzat a törzsnyilvántartás vezetéséről a sport területén (Az SZK Hivatalos Közlönye, 74/11);  

7. A sportszervezetek, sportszövetségek, sportegyesületek és sportközpontok adatainak 
bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos űrlapokról és azok tartalmáról szóló szabályzat (Az 
SZK Hivatalos Közlönye, 43/11);  

8. Szabályzat azoknak a programoknak a jóváhagyásáról és pénzeléséről, amelyekkel megvalósul a 
közérdek a sport területén (Az SZK Hivatalos Közlönye, 64/16);  

9. A sportfelügyelői igazolvány kiadásának módjáról és űrlapjáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 61/11); 

10. Szabályzat a sportbéli foglalkozások és tisztségek nomenklatúrájáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
7/13):  

11. Szabályzat a sportbéli foglalkozások és tisztségek nómenklatúrájáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
7/13);  

12. Szabályzat a szakmai munka felügyeletéről a sport területén (Az SZK Hivatalos Közlönye, 92/11);  

13. A sportban dolgozó szakértők nemzeti kategorizálásáról szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 25/13);  

14. Szabályzat a sportok nemzeti kategorizálásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 25/13);  

15. Szabályzat az élsportolók nemzeti kategorizálásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 123/12);  

16. Szabályzat a nemzeti ágazati sportszövetségekről, amelyek révén a Szerb Köztársaságban 
megvalósul a sportban a közérdek (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/12, 3/12 és 25/13);  
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17. Szabályzat a sportlétesítmények használatáról és a sporttevékenységek végzéséről a nyilvános 
sportlétesítményekben (Az SZK Hivatalos Közlönye, 55/13);  

18. Szabályzat azokról a nyilvántartásokról, amelyeket a sport terén képzéssel foglalkozó felsőfokú 
tanintézmények és más szervezetek vezetnek (Az SZK Hivatalos Közlönye, 61/11);  

19. Szabályzat a sportban dolgozó szakemberek munkaengedélyéről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
7/13);  

20. Szabályzat a sportaktivitások és sporttevékenységek végzésének közelebbi feltételeiről (Az SZK 
Hivatalos Közlönye, 17/13);  

21. Az amatőr élsportolók fejlődését célzó ösztöndíjak és az érdemes élsportolók anyagi támogatása 
odaítélésének mércéiről és közelebbi feltételeiről szóló szabályzat (Az SZK Hivatalos Közlönye, 
124/12); 

22. Nemzeti bizottság/tanács megalakításáról szóló határozat az erőszak és a sportrendezvényeken a 
nézők illetlen viselkedése elleni harcban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 65/11 és 100/12);  

23. Szabályzat a sportlétesítmények nemzeti kategorizálásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 103/13). 
Jelentős dokumentum még, amely nagyban meghatározta a sportról szóló törvény tartalmát a 
Szerb Köztársaság sportfejlesztési stratégiája a 2014-2018-as időszakra (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 1/15) 

6.2. A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILLETÉKESSÉGE ÉS HELYZETE A SPORT TERÜLETÉN 

A polgárok igényeit és szükségleteit a sport terén a helyi önkormányzatokban a sportról szóló törvény 
szabályozza, mégpedig egyértelműen a sportról szóló törvény 137-ik szakaszában (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 10/16). 

A polgárok szükségletei és érdekei, amelyek megvalósításához a helyi önkormányzat egységének 
költségvetése biztosítja az eszközöket a törvénnyel összhangban, a következő hatáskörök/illetékességek: 

1. a sportrekreáció, illetve a sportolás feltételeinek megteremtése, serkentése és fejlesztése a 
polgárok, különösen a gyerekek, a fiatalok, a nők és a rokkantak számára;  

2. sportlétesítmények építése, fenntartása és felszerelése/berendezése a helyi önkormányzati 
egység területén, különösen nyilvános sportpályák a lakóközösségekben vagy azok közelében, és 
sikolai sportlétesítmények építése, továbbá sportfelszerelések és eszközök beszerzése; 

3. a helyi önkormányzati egység számára különös jelentőségű sportversenyek szervezése;  

4. sporttáborok számára a feltételek biztosítása és táborok szervezése a tehetséges sportolók 
fejlődése érdekében, és a velük kapcsolatos szakmai munka minőségének fejlesztése; 
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5. a helyi önkormányzati egység területén működő sportszervezetek részvétele a hazai és 
nemzetközi klubversenyeken;  

6. az iskoláskor előtti korosztályú gyerekek testnevelése és az iskolai sport (a testgyakorlatok 
fejlesztése, az iskolai szakosztályok és egyesületek munkája, községi, városi, községközi iskolai 
sportversenyek és egyebek);  

7. a helyi önkormányzati egység által alapított sportszervezetek tevékenysége; 

8. a helyi önkormányzati egység területén székhellyel rendelkező sportszervezet a helyi 
önkormányzati egység számára külön jelentőséggel bíró tevékenysége;  

9. a sportolók egészségvédelmének javítása, megfelelő sportegészségügyi képzésük biztosítása, 
különösen a fiatalok vonatkozásában, ideértve a doppingellenes képzést is;  

10. a sportbéli fejlődésre kategorizált, különösen a perspektív sportolók ösztöndíjazása;  

11. a negatív jelenségek (dopping, erőszak és illetlen viselkedés, a sporteredménye megbundázása, 
és hasonlók) megakadályozása;  

12. a polgárok, sportolók, és a sportrendszer más résztvevőinek oktatása, képzése, tájékoztatása a 
sporttevékenységekkel és aktivitásokkal összefüggő lényeges kérdésekről;  

13. a helyi önkormányzati egység területén élő polgároknak a sporttal kapcsolatos szükségletei 
kielégítése szempontjából releváns információk gyűjtése, elemzése és továbbítása, illetve 
periódikus tesztelések, kutatási-fejlesztési projektumok és sporttal kapcsolatos publikációk 
kiadása/megjelentetése;  

14. a helyi önkormányzati egység területén a sport rendszerét képező résztvevők szakmai munkájának 
fejlesztése, és magasan képzett sportszakemberek, továbbá élsportolók munkáltatásának 
elősegítése, illetve serkentése;  

15. az állami tulajdonban lévő sportcsarnokok és más sportlétesítmények ésszerű és rendeltetésszerű 
használata, amennyiben azok használója a helyi önkormányzati egység, továbbá a helyi 
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények ugyancsak ésszerű és rendeltetésszerű 
használata sporttevékenységekre való használatuk engedélyezésével és a sportolók számára 
edzés céljából időpontok odaítélésével;  

16. jutalmak és elismerések odaítélése az elért sporteredményekért és a sport fejlődéséhez való 
hozzájárulásért.  

A helyi önkormányzati egységek az 1. pontban szereplő, a polgárok igényei és szükségletei 
kielégítésére vonatkozó kitétel értelmében kölségvetésükben megfelelő eszközöket biztosítanak, 
tiszteletben tartva a törvényben jelzett prioritásokat. 
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Ennek a törvénynek és az alapján meghozott alacsonyabb rendű aktusoknak a rendelkezései 
meghatározzák a programok és projektumok meghozatalának feltételeit, a jóváhagyás kritériumait és 
módját, illetve azoknak a tevékenységeknek a pénzelését, amelyek a közérdek megvalósítását szolgálják a 
sport területén. 

6.3. A ZENTAI KÖZSÉG SPORTTAL KAPCSOLATOS AKTUSAI  

Zenta község általános határozatával és stratégiájával szabályozta a polgárok sporttal és 
testneveléssel kapcsolatos igényei és szükségletei kielégítésének módját és modelljét. 

1. Zenta község sportfejlesztési stratégiája 2012-2016. (Zenta Község Hivatalos Közlönye,13/2011) 

2. Zenta Község Képviselő-testületének határozata a testnevelés és a sport községi költségvetésből 
való pénzelésének alapjai és mércéi meghatározásáról  (Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012) 

 

A Községi Tanács az alábbi dokumentumokat fogadta el, amelyek szabályozzák a sport területén a 
jogokat és kötelezettségeket, összhangban a kiírt nyilvános pályázatokról szóló végső határozattal.  

1. Szabályzat a sportolói ösztöndíjak odaítéléséről (ZKHL 12/2016) 

2. Szabályzat a sportlétesítmények pénzelésének módjáról (ZKHL 3/2104; 3/2016) 

3. Szabályzat a sportszevezetek társfinanszírozásáról (ZKHL 3/2014; 2/2016) 

4. A zentai község sportszervezetei kategorizálásáról szóló szabályzat (ZKHL бр.3/2016) 

5. A falusi sport pénzelésének módjáról szóló szabályzat (ZKHL 13/2012, 5/2014) 

6. Az iskolai sport pénzeléséről szóló szabályzat (ZKHL13/2012 5/2014) 

7. Mindenki sportjának pénzelési módjáról szóló szabályzat (ZKHL 13/2012, 17/2012, 5/2014) 

8. Az élsport pénzelésének módjáról szóló szabályzat (ZKHL 27/2016 ) 

 

6.4. A SPORT PÉNZELÉSE ZENTA KÖZSÉG SZINTJÉN 

a SPORT PÉNZELÉSÉT Zenta község szintjén Zenta község költségvetése, az ún. 14-es program 
szabályozza, amely a sport és az ifjúság fejlesztésre vonatkozik. 

A sportfejlesztési stratégia 2012-2016 című községi dokumentumban Zenta Község Sportszövetsége 
és a sportklubok javaslata képezi a községi költségvetés eszközeinek felosztásáról szóló javaslatot. 
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Egy jelentés mutatja be a stratégia megvalósításának félidejénél a pénzügyek áttekintését, mégpedig a 
következő módon:  

- A jóváhagyott költségvetési eszközök táblázatos kimutatása a sportra és testnevelésre kiírt 2014. 
évi nyilvános pályázat alapján Zenta község Sportszövetsége tagjai esetében, továbbá a 
sportszervezeteknek juttatott költségvetési eszközökről szóló kimutatás 

 

Sor-
szám A szervezet neve 

Ösztönd
íj, 

dotáció, 
egyebek 

Sport-
manifeszt

áció 

Az 
edzők 

keresete 

Falusi 
sport 

Sport 
minde
nkine

k 

A 
sportlé
tesítm
ények 
álland

ó 
költsé
gei/kia
dásai 

A 
testnev

elő 
tanárok
/pedagó
gusok 

egyesül
ete 

Élspo
rt 

Összesen 

Ös
ön

a
szá

a

1. Zenta Birkózó Klub 263,619.93 90,000.00 590,998.00   255,010.00  112,729.00 1,312,356.93 2

2. Zenta Asztalitenisz 
Klub 

238,682.91 
+120,000.00 

45,000.00 730,422.00   819,640.00  98,629.60 2,052,374.51 1

3. Zentai Zenta Atlétikai 
Klub 

233,339.26 135,000.00 606,095.00   331,000.00   1,305,995.26 1

4. Zenta Labdarúgó 
Klub 

215,527.10 - 614,656.00      830,183.10 -

5. Zenta Vízilabda Klub  239,573.51 45,000.00 577,932.00   87,000.00   949,505.51 6
6. Tiszavirág Kajak 

Klub 
241,354.73 45,000.00 840,771.00   153,000.00   1,280,125.73 -

7. Zenta Kézilabda 
Klub 

214,636.49 - 549,722.00   275,250.00   1,038,608.49 -

8. Zenta Úszóklub 199,318.04 - 678,422.00   241,000.00   1,118,740.04 -
9. Linea Tornász Klub 168,503.01 -       168,503.01 -

10. Linea Tenisz Klub 204,839.81 -    273,000.00   477,839.81 -

 11. Zenta Budo Klub 176,340.36 -      48,306.40 224,646.76 1

12. Zenta Tekeklub 199,469.16 -    604,350.00   803,819.16 -
13. Basket Star 

Kosárlabda Klub 
162,803.12 -       162,803.12 

14. Radnički Labdarúgó 
Klub 

176,340.36 -  44,000.00  88,000.00   308,340.36 -

15. Zenta Röplabda Klub 154,965.77 
90 000,00 

-       244 956.77 

16. Zenta Sakk Klub 163,871.85 90,000.00 563,393.00   180,750.00 ‐   953,014.85 
17. Herkules Birkózó 

Klub 
183,465.22 -  32,000.00    104,667.9

0 
320,133.12 

18. Radnički Sakk Klub 126,644.44 -  48,000.00     174,644.44 

19. Sporthorgászok 
Egyesülete  

165,653.06 -      241,532.0
0 

407,185.06 -

20. Archus Íjász Klub - -       - -

21. Kung-fu-Wu-shu 
Harcművészetek és 
Ügyességek Klubja 

108,476.04 -      20,131.70 128,607.74 -

22. Flamengo Táncklub 98,501.23 -       98,501.23 -

23. Zenta Céllövő Klub 59,599.48 -       59,599.48 -
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24. Titán Testépítők 91,020.12 -       91,020.12 -

25. Kék kosár 
Kosárlabda Klub 

- -        -

26. Ms jim BV Klub 155,856.38 -       155,856.38 -

27. Quin Céllövő Klub 85,498.35 -       85,498.35 -

28. Tisza Vízalatti 
Tevékenységek 
Klubja 

39,988.29 -       39,988.29 -

29.  Zentai tornatanárok 
és sport-
pedagógusok 
Egyesülete 

 -     166,500.00  166,500.00 -

30. A sport mindenkié 
községi egyesület 

 -   100,000.0
0 

   100,000.00 -

 ÖSSZESEN 4,548,489.82 450,000.00 5,752,411.0 124,000.0 100,000.00 3,308,000.0 166,500.00 625,993.60 15,075228.42 

 

Az alapvető célkitűzés az volt, hogy elérjék a költségvetés bevételi oladalának 4 %-át, 2016-ban 
jelentős mértékben elmozdult a sportcsarnok építése és fenntartása miatt. 

A sportra kiválasztott költségvetési eszközök 24 millió dinárt tettek ki, ami tartalmazza a sportdotációt, 
a sportlétesítmények állandó költségeit, a sportban dolgozó edzők keresetét, a sport ösztöndíjakat, a sport 
mindenkiét, a falusi sportot, az iskolai sportot, továbbá az élsportot és a sportszövetség 
költségeit/kiadásait, ahol kilenc alkalmazott dolgozik, a sportolóknak adaítélt díjakat, a karbantartási és 
javítási költségeket. Ehhez a teljes összeghez hozzá kell még adni a sportcsarnok üzemeltetési/fenntartási 
költségeit, ami 2016-ban 15 millió dinárt tett ki azzal, hogy előrevetíti az állandó költségek folyamatos 
növekedését. A csarnok használatából befolyó jövedelem igen alacsony, és a tervezésnél nem számít 
jelentős összegnek.  

  A sport pénzelési módja és összegei táblázatos kimutatása Zenta községben a 2016-os esztendőben  

 14-es Program, a sport és az ifjúság fejlesztése; a helyi sportszervezetek, egyesületek és 
sportszövetségek támogatása; rekreációs és sportszolgáltatások 

 Dotáció nem kormányzati szervezeteknek   
1. Zenta Község Sportszövetsége  6 400 000  
2. Sportklubok 11 705 000  
3. Sportolói díjak/jutalmak    300 000  
4. Élsport    300 000  
5. Sportolói ösztöndíjak    962 500  
 ÖSSZESEN            19 667 500 
 Támogatás az iskoláskor előtt, az iskolai és a rekreatív sportra továbbá a tömegsportra;rekreációs 

és sportszolgáltatás  
    
1. Iskolai sport 350 000  
2. Sport mindenkinek 150 000  
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3. Falusi sport 150 000  
 ÖSSZESEN                 650 000 
    
 A sport-infrastruktúra fenntartása 
1. Állandó kiadások-Biztosítási költségek   50 000  
2. Javítások és folyamatos fenntartás   400 000  
3. Sportlétesítmények 3 308 000  
4. Sportcsarnok (minden kiadás)            15 200 000  
 ÖSSZESEN             18 958 000 
 

A SPORTRA TERVEZETT TELJES ÖSSZEG (befektetések nélkül)             39 275 500 динара 

Zenta Község 2016-os évi költségvetésében %-ban kifejezve (935 239 147)                   4, 20% 

2016-ban a megvalósítás teljes összege 35 776 396 dinár volt, azaz 91,09 %. 

 

7. A ZENTAI SPORT HELYZETÉNEK ELEMZÉSE 

A Zenta község sportfejlesztési programját előkészítő munkacsoport a zentai sporttal kapcsolatos 
minden adatot meg akart szerezni, mindenekelőtt a részvétellel kapcsolatosakat, az iskoláskor előtti 
korosztálytól kezdve mindazokig, akik bármilyen módon részt vesznek vagy szervezetten foglalkoznak 
testneveléssel, illetve fizikai aktivitással. 

Ennek érdekében részletes tesztelés végeztek, körkérdéseket intéztek az érintettekhez, elkészítették a 
helyzet keresztmetszetét, illetve áttekintését, hogy kiindulópontjuk és mindenekelőtt pontos információik 
legyenek, amelyek megkönnyíthetik a sport fejlesztését segítő célokra és tevékenységekre vonatkozó 
javaslatok kidolgozását.  

7.1. AZ ISKOLÁSKOR ELŐTTI KOROSZTÁLY 

Zenta község területén a Hófehérke óvoda részlegeiben kérdeztük ki a gyerekeket 2016 szeptember 
26. és 29. között, mégpedig az intézmény igazgatójának egyetértésével és engedélyével. A 
véleménykutatás célcsoportját a nagyobb, iskolai előkészítőbe járó gyerekek képezték, 5-től 7 éves korig. A 
körkérdés négy kérdést tartalmaz, igennel, nemmel, vagy a megfelelő válasz bekarikázásával lehetett 
felelni. Szerb és Magyar készültek a kérdőívek. A körkérdés névtelen, és azt a célt szolgálja, hogy a 
sportfejlesztési program kidolgozása érdekében felmérjük ennek a korosztálynak az esetében a fizikai 
tevékenységekkel kapcsolatos pillanatnyi helyzetet. A kérdőíveket a gyerekek nevében szüleik töltötték ki.  

A körkérdéssel felölelhető létszám 326, közülük 268 illetve 82,21% töltötte ki a kérdőívet. 

Az intézmény neve Gyereklétszám 
A megkérdezettek 

száma 
A válaszadók 

százalékaránya 

317



       Zenta község sportfejlesztési programja a 2017‐2018‐as időszakra 

_________________________________________________________________________ 

17 
 

intézményenként 

BÓBITA - ПЕРЈАНИЦА 52 34 65,38% 
MARGARÉTA-БЕЛА РАДА 50 43 86,00% 
SZÁZSZORSZÉP-
КРАСУЉАК 

43 43 100,00% 

PITYPANG-МАСЛАЧАК 28 25 89,29% 
SZIVÁRVÁNY-ДУГА 43 32 74,42% 
BAMBI-БАМБИ 46 33 71,74% 
KEVI-КЕВИ 7 5 71,43% 
BOGARAS-БОГАРАШ 4 4 100,00% 
FELSŐHEGY-ГОРЊИ БРЕГ 25 24 96,00% 
TORNYOS-ТОРЊОШ 28 25 89,29% 
MINDÖSSZESEN 326 268 
A KÖRKÉRDÉSSEL FELÖLELT GYEREKEK 
SZÁZALÉKARÁNYA ZENTA KÖZSÉG 
TERÜLETÉN 

82,21% 

 

 

Az ankét első kérdése a gyerek szervezett testnevelésben való részesedésére – sportolás valemelyik 
klubban, vagy sportegyesületben – vonatkozott. 

Kérdés: Foglalkozik-e az Ön gyermeke szervezetten fizikai tevékenységgel, sporttal valamelyik 
klubban, sportegyesületben, vagy hasonló formában? 

A választ, IGEN vagy NEM be kellett kerekíteni 
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Az összesen 268 megkérdezett gyerek közül 66 foglalkozik szervezett fizikai tevékenységgel, illetve 
sporttal, ami 24,63%.  A  többség, azaz 202 (75,37 %) gyermek nem sportol. A kapott adatok feldolgozása 
során szembetűnő volt, hogy Bogarason és Felsőhegyen a megkérdezett gyermekek közül egy sem 
sportol, Tornyoson pedig mindössze 2 gyerek jár Csantavéren a korosztályának megfelelő sportiskolába, 
míg Keviben mindössze egy nebuló foglalkozik ily módon sporttal.  

 Az intézmény neve A megkérdezettek 
száma IGEN NEM 

1 BÓBITA-
ПЕРЈАНИЦА 34 15 19 

2 MARGARÉTA-БЕЛА 
РАДА 43 9 34 

3 SZÁZSZORSZÉP-
КРАСУЉАК 43 9 34 

4 PITYPANG-
МАСЛАЧАК 25 9 16 

5 SZIVÁRVÁNY-ДУГА 32 8 24 
6 BAMBI-БАМБИ 33 13 20 
7 KEVI-КЕВИ 5 1 4 

8 BOGARAS-
БОГАРАШ 4 0 4 

9 FELSŐHEGY-
ГОРЊИ БРЕГ 24 0 24 

10 TORNYOS-
ТОРЊОШ 25 2 23 

  268 66 202 

   24,63% 75,37% 
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Az ankét második kérdése kizárólag azokra a gyerekekre vonatkozott, akik sportolnak, és az első 
kérdésre igenlő választ adtak. 

Kérdés: Milyen szervezett fizikai tevékenységgel – sporttal foglalkozik az Ön gyermeke, és hetente 
hány alkalommal? Az olyan válaszokat, mint “futás és kerékpározás nem vettük figyelembe. 

NÉPTÁNC, TÁNC 13 19,70% 

АTLÉTIKA 3 4,55% 
   
ÚSZÁS 9 13,64% 
LABDARÚGÁS 2 3,03% 
BIRKÓZÁS 12 18,18% 

2 3,03% 

SZERTORNA, RITM. SPORTGIMN. 8 12,12% 

KÉZILABDA 7 10,61% 
АIKIDO 1 1,52% 
BALETT, DZSEZZBALETT 3 4,55% 

2 3,03% 

КАЈАК 1 1,52% 
ÖKÖLVÍVÁS 1 1,52% 
SPORTISKOLA 2 3,03% 
 66  
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A legtöbb gyerek néptáncra és táncra jár, 66-ból 13, azaz 19,70 %, míg birkózással a 66-ból 12 
foglalkozik, ami 18,18 százalékot tesz ki.  

 

 

Heti két alkalommal    68,14%    

Kettőnél többször     31,82% 

Heti két alkalommal jár edzésre 68,14% , illetve 45 a 66 megkérdezettből, kisebb számuk pedig heti 
több alkalommal is edz. Pontosabban: 31,82% , azaz a 66-ból 21 sportoló gyerek. 

Az ankét harmadik kérdése a szülők véleményét kérte azzal kapcsolatosan, hogy van-e 
környezetükben, lakóhelyükön, településükön elegendő lehetőség a gyerekek sportolására, fizikai 
aktivitására.  

Kérdés: Véleménye szerint van-e a gyerekek számára elegendő sportprogram, aktivitási lehetőség az 
Önök környezetében, településén? 

Az IGEN vagy NEM választ lehetett bekarikázni. 
 

 Az intézmény megnevezése A megkérdezettek száma IGEN NEM 

1 BÓBITA-ПЕРЈАНИЦА 34 32 2 
2 MARGARÉTA-БЕЛА РАДА 43 39 4 
3 SZÁZSZORSZÉP-КРАСУЉАК 43 37 6 
4 PITYPANG-МАСЛАЧАК 25 24 1 
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5 SZIVÁRVÁNY-ДУГА 32 29 3 
6 BAMBI-БАМБИ 33 24 9 
7 KEVI-КЕВИ 5 0 5 
8 BOGARAS-БОГАРАШ 4 0 4 
9 FELSŐHEGY-ГОРЊИ БРЕГ 24 0 24 

10 TORNYOS-ТОРЊОШ 25 2 23 
  268 187 81 

   69,78% 30,22% 

 

ELEGENDŐ LEHETŐSÉG VAN AZ AKTIVITÁSRA       69,78 % 

NINCS ELEGENDŐ LEHETŐSÉG RÁ                         30,22 % 

A megkérdezettek többsége úgy véli, hogy a gyerekek számára elegendő lehetőség kínálkozik a 
sportolásra lakóhelyükön, azaz 268-ból 187, illetve 69,78 % állította ezt. A 268 közül 81, azaz 30, 22 % 
szerint nincs elegendő sportolást, szervezett fizikai aktivitást nyújtó lehetőség környezetükben, illetve 
lakóhelyükön a gyerekek számára. 

Az adatok feldolgozása során feltűnt, hogy Bogarason, Tornyoson, Keviben és Felsőhegyen a 
megkérdezettek 96,55 százaléka, illetve 58-ból 56 szülő úgy véli, hogy környezetükben, illetve 
lakóhelyükön nincs elegendő lehetőség a gyerekek sportolására, fizikai aktivitására. 

A negyedik kérdés csupán azokra a gyerekekre vonatkozott, akik nem sportolnak. Szerettük volna 
megtudni, miért nem sportol a gyermek, miért nem vesz részt szervezett fizikai tevékenységben. Ezzel a 
kérdéssel kapcsolatban nem irányoztunk elő statisztikai feldolgozást, mivel a szülők több lehetséges 
választ is bekarikázhattak. A felkínált válaszlehetőségek:  

А: nincs elegendő szervezett fizikai tevékenység a korosztálya számára 
B: túl magas a tagsági díj a klubban, sportszervezetben 
C: időhiány miatt nem tudom elvinni sportolni a gyereket 
D: egyéb 

 
Az eredmények áttekintése alapján megállapítható, hogy a megkérdezettek többsége a D alatti választ 

karikázta be. Amennyiben ezt a választ nem vesszük figyelembe, mivel nem definiálja egyértelműen a 
sportolás elmaradásának okát, akkor a következő ok tűnik szemünkbe: az A alatti válaszok száma 
egyértelműen jelzi a sportolási lehetőségek, a szervezett fizikai aktivitás hiányát az adott korosztály 
számára. A C pont alatti válaszok, tehát az idő hiánya, hogy a gyereket sportolni vigyék, inkább a városi 
napközikbe és óvodákba járó gyerekek (pontosabban: szüleik) vonatkozásában jellemző, míg a B pont 
alatti válaszok - a magas tagsági díj – száma elenyésző. 
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ZÁRADÉK: 

Az adatok gyűjtésével és azok statisztikai feldolgozásával leszögezhetjük: 
 A napközikbe járó gyerekek az oktatási program keretében heti két alkalommal vesznek részt 

fizikai aktivitásban, amelyet a nevelők végeznek.  
 A napközis programon kívül a megkérdezettek csupán 24,63% foglalkozik szervezett fizikai 

tevékenységgel, azaz sporttal valamelyik klubban vagy sportszervezetben. Zenta község egyes 
részeiben, Felsőhegyen és Bogarason fizikai tevékenységben a napközis programon túl a 
gyerekek 0%, Tornyoson 8%, Keviben pedig 20% vesz részt.  

  A leginkább megjelenő sportok a 66 megkérdezett gyerek esetében, akik valamilyen fizikai 
tevékenységgel foglalkoznak: a néptánc és a tánc 19,70%, a birkózás 18,18% és az 
úszás13,64%. Hetente kétszer jár edzésre a többség, azaz 68,18%, míg a gyerekek 31,82% 
hetente kettőnél több alkalommal edz. 

  A megkérdezettek össz létszámának 69,78% úgy véli, hogy a gyerekeknek megfelelő számú és 
arányú sportolási lehetőségük van lakóhelyükön. 
A Bogarason, Tornyoson, Keviben és Felsőhegyen megkérdezettek 96,55 %, azaz 58-ból 56 úgy 
véli ezeken a településeken, hogy nincs elegendő lehetőségük a gyerekeknek a fizikai 
tevékenységre. 

  Annak okaként, hogy miért nem sportolnak a gyerekek – ha mellőzzük az “egyéb” és “más okok” 
kategóriákat, amelyek nem eléggé egyértelműek -, ezek a határozatlan válaszok dominálnak. A 
következő fő oka annak, hogy miért nem foglalkoznak sporttal a gyerekek, a szervezett fizikai 
tevékenység hiánya az ő korosztályuk számára. A következő válasz, hogy “nincs időm sportra 
vinni a gyereket”. Ez a válasz inkább a városban élő szülők, illetve gyermekeik esetében dominál. 

 A körkérdés idejére esett a községben a Gyermekhét eseménysorozata. A program keretében a 
hangsúlyt a sportra helyezték. Több látogatást szerveztek a sportklubokba, ahol a gyerekek 
megismerkedhettek azok életével, munkájával.   
A nevelőkkel, a pedagógussal és az intézmény segédigazgatójával folytatott kötetlen beszélgetés 
során, a körkérdést követően olyan adathoz jutottunk, hogy a gyerekek rendkívül nagy 
érdeklődéssel kísérték a programnak ezt a részét, lelkesen követték a bemutatókat, ügyeskedve 
próbálgatták a különböző sportágakat. Beszélgetőtársaink egyértelmű véleménye szerint a 
sportba és a fizikai tevékenységbe való bevezetésnek ez a módja jó, és  ilyen programokat évente 
többször kellene szervezni. 
 
A jó gyakorlat példái 
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 Élni kell az alkalommal, és lemásolni a gyereknek az aktív sportba való bekapcsolási modelljét, 
amelyet más községekben, pontosabban Újvidéken alkalmaznak. Eddigi szakmai munkánk során 
testnevelő tanárokként alkalmunk volt bekapcsolódni ebbe a programba. Újvidék község területén 
ugyanis az iskoláskor előtti gyerekek és a valamivel idősebb óvodások is az intézményben való 
tartózkodásuk idején heti négy alkalommal fél-fél órás tornaórán vettek részt.  

 A programot a község pénzeli.  Az órákat a csoportok nevelői tartották, azzal, hogy a 
munkaközvetítőben nyilván tartott munka nélküli testnevelő tanárokat is bevontak a munkába. A 
program a tornagyakorlatok alapvető formáival ismerteti meg a gyermekeket: az alapelemekkel 
való ismerkedés révén magát a sportot, majd a klubokban tett látogatáson során az adott 
sportágat ismerik meg, de erőnövelő és egészségügyi tornagyakorlatokat is végeznek. A félévi 
nyilvános tornaórán aztán az óvodások be is mutatják a tanultakat. A tanév végén már a városi 
stadionban, együtt, minden községi intézmény minden gyerekcsoportja fellép a bemutatón.  

 Úgy véljük, hogy ez a forma, illetve program ideális megoldása lehet a gyerekeknek a fizikai és 
tornagyakorlatokba való bekapcsolására. Сматрамо да је овакав облик, тј.програм, идеално 
решење да сва деца буду системски укључена у физичко вежбање. A korosztályokhoz 
igazított program, amelyet minden gyerek azonos módon valósít meg, mentesíti a szülőt a gyerek 
sportrendezvényekre való szállításától, ugyanakkor azonban tagdíjra sem kell költenie valamelyik 
sportegyesületben. További nagy előnye a programnak, hogy a gyerekek így megismerkednek a 
sportolás alapjaival, majd az általános iskolában könnyebben tudnak választani a különböző 
sportágak közül.  

  Voltak kísérletezések más modellekkel is, így például az ingyenes sportóvodai foglalkozásokkal a 
klubokban és egyesületekben, de a fentiekkel szemben ez a model nem bizonyult eléggé 
hatákonynak. Az okok között felsorolható, hogy a különböző klubokban más-más programok 
szerint dolgoztak, nem volt elég gyerek a foglalkozáson, mivel a szülőknek kell a gyermekeiket a 
helyszínre szállítani, a közvetlen ráhatás arra, hogy a gyerek melyiki sportágat vállassza 
(függetlenül érdeklődésétől, adottságaitól), hiszen a klubok és egyesületek a tagdíjból is bevételt 
valósítanak meg, így tömegesíteni igyekeznek, ami megengedhetetlen. 

 A fentebb említett beszélgetés során hangot adtunk véleményünknek az újvidéki példa kapcsán, és 
olyan visszajelzést kaptunk, hogy ez a model nálunk is sikeresen realizálható lehet, hiszen a cél, a 
gyerekek bekapcsolása a rendszeres sportolásba és testedzésben közös cél, amellyel az 
intézmények vezetői is egyetértenek, készek az együttműködésre.  
 

7.2. ISKOLAI KOROSZTÁLY ( 1- 4 OSZTÁLYOSOK)  

A diákok létszáma: 

Iskola Fiúk Lányok 
Thurzó Lajos 81 70 
Emlékiskola 76 64 
Csokonai Vitéz Mihály 24 17 
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Tömörkény István 14 13 
November 11.  76 115 
Összesen 271 279 

 
 
 
A kérdésre, hogy próbálkoztak-e már valamilyen sportággal, a következő válaszokat kaptuk: 

Iskola Igen Nem 
Тhurzó Lajos 124 26 
Emlékiskola 111 25 
Csokonai Vitéz Mihály 37 4 
Тömörkény István 15 12 
November 11. 160 32 
Összesen 447 99 

Válaszok arra a kérdésre, hogy tagjai-e valamelyik zentai klubnak: 
 

             Iskola Igen Nem 
Тhurzó Lajos 77 74 
Emlékiskola 71 67 
Csokonai Vitéz Mihály 7 34 
Тömörkény István 3 24 
November 11. 112 73 
Összesen: 270 172 

Milyen rendszerességgel sportolsz? A válaszok: 

 Naponta 
Heti néhány 
alkalommal 

Néhányszor 
havonta 

Тhurzó Lajos 35 61 10 
Emlékiskola 30 70 14 
Csokonai Vitéz Mihály 21 14 4 
Тömörkény István 5 12 3 
November 11. 37 110 7 
Összesen 128 267 38 

A kérdésre, hogy részt vette-e már versenyeken, így válaszoltak:  
Iskola Igen Nem 

Тhurzó Lajos  29 67 
Emlékiskola 82 56 
Csokonai Vitéz Mihály 17 24 
Тömörkény István 16 11 
November 11. 116 64 
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Összesen: 312 222 

Válaszok arra a kérdésre, hogy megpróbálkoznának-e másik sportággal: 
               Iskola Igen Nem 
Тhurzó Lajos 88 64 
Emlékiskola 92 45 
Csokonai Vitéz Mihály 34 7 
Тömörkény István 22 5 
November 11.  123 61 
Összesen 359 182 

 

7.3. ISKOLÁS KOROSZTÁLY ( 5 – 8. OSZTÁLY) 
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össze‐sen  3  2  1  2  18  3  16  8  14  12  16  1  2  7  4  101  123 

százalé‐kosan  3.69%  3.25%  0.81%  1.62%  14.63%  2.43%  13.00%  6.50%  11.38%  9.75%  13.00%  0.81%  1.62%  8.61%  3.25%  45%  55% 

A tesztelt diákok száma: 224 

 

A zentai Thurzó Lajos ÁI‐ban végzett körkérdés 

eredményei   felsőbb osztályok    
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Megjegyzés: A százalék a sporttal foglalkozók összlétszáma alapján került 
kiszámításra 
 
A körkérdés napja: 2016. október 06.           
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Összesen  6  8  7  9  5  22  4  7  2  3  2  2  7  1  2  1  1 
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5.94%  7.92%  6.93%  8.91%  5.94%  21.78%  3.96%  6.93%  1.98%  2.97%  1.98%  1.98%  6.93%  0.99%  1.98%  0.99%  0.99% 

Tanulók száma össz.: 162 

 

Zentai Emlékiskola 

felsőbb 

osztályok 

Megjegyzés: a százalékarány a sportolók diákok száma alapján   

A tánc nem tartozik a sportklubok közé, de tevékenységként létezik   

A véleménykutatás napja: 2016. október 03.         
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8  1  1  5  5  1  7  5  0  2  0  1  1  1  1  3  1  0  0  35  12
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A véleménykutatás eredményei – Zenta, November 11 ÁI 

Megjegyzés: A sportoló diákok százalékarányába a táncra járókat is beszámítottuk 

A véleménykutatás napja: 2016. október 04. 

 

Az összesített adatok a zenta általános iskolák osztályaiban, 2016. október 10‐én 
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A tesztelt diákok száma: 194
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A megkérdezett diákok száma  569  100%    

Sportolnak     362 63.62%    

Nem sportolnak  207 36.37%    

 

Záradék: 

A véleménykutatást minden ún. külső/kihelyezett tagozatban elvégeztük Zentán, a falvak kivételével, 
mert ott nincsenek klubok, kivéve a tornyosi labdarúgók egyesületét. Az állapotfelmérésből következik, 
hogy a diákok nagy száma egyáltalán nem végez fiziaki aktivtást, nem sportol, jelentős számú tanuló 
viszont ezt nem szervezett formában teszi, nem versenyszerűen, hanem rekreáció céljából. Amennyiben 
kivonjuk az eredményekből a táncot, amely nem versenyzés és nem számít sporttevékenységnek, a 
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sportolók száma alacsony, és a köztársasági átlag alatt marad. A körkérdés néhány sportág és klub 
hangsúlyos szerepét bizonyítja, ami a jelenlegi helyzet és irányzatok/trendek mutatója a tanulók körében. 

 

7.4. KÖZÉPISKOLÁS KOROSZTÁLY  

A véleménykutatásra 2016. szeptember 26. és október 14. között került sor mindegyik középiskolában; 
Zentai Gimnázium, Közgazdasági-kereskedelmi Iskola, Egészségügyi Középiskola és Bólyai 
Gimnázium, az ott dolgozó testnevelő tanárok korrekt együttműködésével. 

A véleménykutatás eredményei a következők: 

A megkérdezettek neme 

Nem F N 

ZG 27 41 
KI 23 43 
EK 9 35 
BG 51 55 

Össz
. 

110          174 

                      284  
 

Arra a kérdésre, hogy sportol-e? 

        IGEN        NEM 

ZG       49        19 
KI       32        34 
EK        25        19 
BG       58        48 
Össz
. 

     164       120 

 

A kérdésre, hogy mit sportol? 

 

 ZG KI EK BG Összese
n 

Labdarúgás 4 7 3 8 10 
Коsárlabda 4 3 3  9 
Röplabda 3 2 1 3 9 
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Kézilabda 5 2 1 1 8 
Аtlétika 3 1 3 1 2 
Szertorna 2 2 4 0 8 
Kerékpározás 2 2 2 2 5 
Birkózás 2 2  1 5 
Vízilabda 2 1  2 7 
Úszás  1 2 4 3 
Кајак 2  1 1 9 
Testépítés 1 3  4 7 
Kross feet 5 1 1  6 
Konditerem 1 1  4 21 
Futás 3 1 4 13 2 
БМX  1  1 2 
Savate 2    2 
Кick-box   1 1 3 
Каrate 1 2   1 
Кung fu 1    3 
Sakk 2   1 2 
Asztalitenisz 1   1 1 
Balett  1   1 
Jazzbalett   1  1 
Маzsorett   1  9 
Tánc 1 2 5 1 3 
Teke   1 2 3 
Íjászat    3 3 
Vívás    1 1 

 

A táblázatból kiderül, hogy a fiúk inkább a kollektív sportokkal foglalkoznak, esetleg valamelyik 
harcművészeti sportággal, a lányok viszont főképp röplabdáznak, a cross feet, a tánc, vagy valamely 
egyéni sport vonzza őket. 

Kérdés: Milyen módon sportol? 

 Szervezetten 
Szabadon-
amatőrként 

ZG 41 9 
KI 21 22 
EK 13 20 
BG 26 48 

Össz
. 

101 99 
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Kérdés: Milyen szinten űzi a sportot? 

 

  А- hivatásosként, aktív sportolók 
  B- amatőr sportolóként 
  C- rereatívan 
  D- сsak az iskolában, tornaórán 
  E- egyáltalán nem sportol 

 

A táblázatból kiderül, hogy cask kevés tanuló sportol versenyszerűen. Többségük a klubban sportol, 
vagy nem versenyez, hanem rekreál, kívánságai és lehetőségei szerint. A diákok nagy számban csupán az 
iskolai tornaórákon, a kötelező testnevelés során végeznek fizikai tevékenységet.  

 
Kérdés: Hetente hányszor sportol? 
 

 ZG KI EK BG Összesen 
1x  1 2 34 37 

1-2X   2 2 4 
2 14 18 8 20 60 

2-3X 2 6 5 8 21 
3X 15 20 5 9 49 

3-4X 9 1 1 5 14 
4X 4 2  4 15 

4-5X 6 2 1 1 7 
5X 3 1 1 2 11 

5-6X 2   1 6 
6X 2    2 

6-7X 1 2   2 
7x 1 2   3 

 

A táblázat szerint a diákok többsége heti két alkalommal foglalkozik sporttal vagy fizikai 
tevékenységgel az iskolai tornaórán – nagy részük azért teszi ezt, mert kötelező a testnevelés keretében. 
Heti háromszor, és 2-3 alkalommal van valamilyen pótlólagos tevékenységük vagy klubjukban háromszor 
edzenek hetente. 

Legalacsonyabb a számuk azoknak, akik hetente háromnál többször sportolnak klubjukban és 
versenyekre járnak. A jelentéktelen kisebbség naponta gyakorol. Heti öt alkalommal edzenek azok, akik 
sportolnak, és akiktől ezért ez meg is követelik. 

Sorolja fel az okokat, hogy miért sportol, vagy miért nem sportol! 

 А B C D E 

ZG 9 26 13 13 3 
KI 4 22 14 21 4 
EK 4 16 12 11 3 
BG 11 31 21 43 5 

Össz
. 

28 95 60 88 15 
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А- szeretem a sportot 
B- egészségügyi okokból 
C- nincs időm sportolni 
D- nem érdekel a sport 
E- egyéb okok miatt 

 

A diákok többsége szereti sportot, nagy részük egészségügyi okokból sportol – java részük nem 
gyakorol ez miatt – túlnyomó részüket fel is mentették a testnevelés alól. 

Iskolai kötelezettségeik miatt a többségnek nincs ideje sportolni, de szereti azt. Kis számú tanulónak 
van negatív álláspontja a sporttal kapcsolatban, kisebb részük meg is indokolja, miért szereti a sportot: 
Szeretne jól kinézni, egészségesen élni, a legjobbnak lenni mindenki közül, azért mert megszabadít a 
stressztől, elvezeti a negativ energiákat, a deformációkat és hasonlókat, de vannak olyanok is, akik 
szeretnének ugyan sportolni, de erre nincs lehetőségük. 

Kérdés: Ha lehetősége nyílna rá, melyik sportágat választaná? 

 ZG KI EK BG 
Labdarúgás 2 3 5 8 
Коsárlabda  8 3 2 
Röplabda 9 10 9 10 
Kézilabda 5 1 3 5 
Аtlétika 2 4  6 
Úszás 2 5 3 11 
Szertorna 1 4 1 2 
Birkózás 1 2  1 
Vízilabda 1 2  2 
Tánc 1 2 1 3 
Küzdősportok 1 1 1 1 
Каrate 1 1   
Аikido  2  1 
Кick-box   4 1 
Tollaslabda 4    
Теnisz 1 2 1 2 
Кајак   3 4 
Asztalitenisz   1  
Futás  1 1 8 
Кross-feet 2 1 1  
Balett 1 1  1 

 А B C D E 

ZG 49 17 6 1 7 
KI 33 22 15 4 8 
EK 23 9 10 5 5 
BG 50 19 32 13 21 

Össz
. 

155 67 53 23 41 
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Műkorcsolya  1  1 
Baseball 1    
Golf 2 2   
Rugby 2 2   
Jégkorong 1 2   
Siklóernyőzés 1    
Ökölvívás 1   2 
Јора (?) 1    
Curling 1    
Lovaglás 1   1 
Ejtőernyőzés 2   1 
Kerékpározás  1 1 3 
Доре (?) 1    

 

A kívánságlista igencsak tarka, akik már sportolnak valamit, nem szeretnék az cserélni, hanem 
ugyanazt a sportágat választanák. A legtöbb diák a labdás sportokat választja, vagy az egyéni sportokat. A 
fiúk természetszerűen olyan sportágakat választanának, amelyekhez erőre van szükség, míg a lányok 
opciója a kitartást és az erőnlétet tartja kívánatosnak. Akadnak, persze, kreatív válaszok is, amelyek 
extrém sportokra vonatkoznak, vagy olyanokra, amelyek nincsenek jelen Zentán.  

Záradék: 

1. A zentai középiskolák összesen 284 tanulója vett részt a körkérdésben, közülük 164 sportol, vagy 
pedig valamilyen fizikai tevékenységet végez, 120 pedig nem. 

2. A labdajátékok szerepelnek a fiúk és a lányok esetében is a sportágak élén. A fiúk az erőt igénylő 
sportágakat és harcművészeteket kedvelik inkább, míg a lányok inkább a röplabdát, az egyéni 
sportokat és a táncot preferálják. Meg kell jegyezni, hogy a tánc nem versenyjellegű, ezzel 
szemben viszont szervezetten vesznek részt a művelődési rendezvényeken Zentán és a városon 
kívül is. 

3. Minden fizikai tevékenység, maga a sport is főleg szervezetten, valamilyen sportklub keretében 
valósul meg, a legtöbb pedig amatőr, vagy rekreációs szinten. Nagyon kevés az aktív sportoló, 
illetve versenyző. 

4. A diákok nagy száma szervezetten cask a testnevelési órákon foglalkozik sporttal, az oktatási 
rendszeren belül, de tetten érhető egy általános érdektelenség is a sporttal kapcsolatosan. 

5. A legtöbb tanuló hetente 2 vagy 3 alkalommal aktív a testnevelési órán az iskolán kívül. 

A diáksportolók fizikailag ötször-hatszor aktívak a rendelkezésükre álló feltételekhez képest. 
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6. A megkérdezettek közül legtöbben azért sportolnak, mert szeretik a sportot, vagy mert szeretnék 
javítani egészségi állapotukat. 

7. Nincs egyáltalán idejük a sportra azoknak, akik nem szeretik azt, vagy az iskolai kötelezettségek 
miatt nincs idejük, de jelentős azoknak a tanulóknak a száma is, akiket egészségügyi gondjaik 
miatt mentettek fel a testnevelés alól. 

8. A fizikai tevékenységnek az egészségi állapotra való hatásával kapcsolatban még nem eléggé 
fejlett a diákok tudata, de maguk is igyekeznek javítani a jelenlegi helyzeten.  

9. Ha lennének sportolási lehetőségek és feltételek, a tanulók sportolnának. A kívánságaikat kifejező 
tanulók mindegyike hangsúlyozta, hogy csupán kicsit kellene javítani a feltételeken ahhoz, hogy 
sportolásra és fizikai tevékenységre ösztönözzék a fiatalokat. 

 

 

 

 

 

 

7.5. SPORTKLUBOK (egyéni és nem olimpiai sportágak) 

 

  A kérdőíves válaszok összege    

Edző Segédedző Versenyzők 

Sors
zám 

Sportklubok 
(egyéni sportok) Név- és 

vezetéknév 
Cím 

Név- és 
vezetéknév 

Cím p к ј sz 

Rek
reál
ók 

A 
versen
yzők 
száma

 A 
meg
t táv
(km
ben

1 Herkules BK Коpasz Károly оperatív edző Szabó P. Nándor operatív edző 10 6 4 1 10 33 6

2 Quin Céllövő Klub Моlnár Béla edző-oktató Jovan Ristić edző-oktató 0 0 0 68 20 16 1

3 Кung fu wu shu Klub Varga Zoltán operatív edző - - 6 0 1 2 11 6 1

4 Zenta Budo Klub Halász Mihály operatív edző - - 16 5 2 18+2 96 20 5

5 Tiszavirág KRK Fehér Csaba okl. edző Nagy А. Lajos testnevelő tanár 15 4 7 10 48 20 12

6 
Zenta Asztalitenisz 
Klub 

Mellik Zoltán Mesteredző Меllik Viktor  abszolvens 0 7 1 11 40 55 7

7 
Zenta Céllövő Klub  
 

Latki Róbert 
 Licenciával 
rendelkező edző 

    20 5 5 20 40 30 3
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8 Zenta Úszóklub Aleksandar Zelić Szakedző Milan Kragujević  Szakedző 24 16 9 6 21 42 7

9 Eadnički Sakk Klub Lőrinc László nincs Simon Zoltán nincs 1 2 3 35 2 21 2

10 Flamengo Tánc Klub 
Horváth Kátai 
Péter 

operatív edző 
Horváth Kátai 
Anita 

A mazsorettek 
edzője 

0 14 11 0 15 6 2

11 
Zenta Sporthorgász 
Egyesület 

Bicók Róbert Sportoktató Ljubomir KneževićSportoktató 0 0 0 5+8 400 20 2

12 Zenta Sakk Klub 
Marija 
Šoklovački 

Operatív edző Kókai Péter sakkedző 20 15 31 39 23 12 80

13 Zenta Teke Klub Matók István nincs  Fekete László nincs 1 0 4 20 50 50 5

14 Titán Testépítő Klub  Bodza Károly Sportszakember 
Vladimir 
Bogdanović 

edző 0 0 0 5 56 3

15 Zenta Atlétikai Klub Urbán József licenc. atlétaedző Igor Segedinski testnevelő tanár 34 5 4 10 25 40 10

16  Zenta Birkózó Klub Zörgő László  operatív edző  Molnár Miklós  operatív edző 22 6  8 14 30 44 16,

17 
 Zenta 1309 Tenisz 
Klub 

 Palágyi Miklós  Mesteredző   Petar Palađi  operatív edző  12 2  1 1 50 25 2,

18  Linea Torna Klub 

 Klara 
Branovački, 
Zsíros Jankelić 
Anikó 

 operatív edző, 
okleveles edző 

 Latinyák Euridike, 
Borgyoski Mónika

tanár, operatív 
edző 

17 5  0 4 33 8 450

                  

 
Összesen, minden 
klub vonatkozásában         

147 79 161 260 857  5118

 

 

            Beszámoló a klubok tanácskozásáról 

A beszámoló annak a klubok között tanácskozásnak az alapján készült, amelyen az olimpiai és nem 
olimpiai és egyéni sportágak képviselőivel 2016. október 4-én 12 órai kezdettel tartottak a sportszövetség 
helyiségeiben, és amelyet Borbély Ferenc és Szegedinszki Igor vezetett. 

Az összejövetelen részt vett Rác Szabó Róbert, a Sporthorgászok Egyesületének képviselője, Fehér 
Csaba a Tiszavirág Kajak Klub képviseletében, Urbán József, a Zentai Atlétikai Klub részéről, Lőrinc 
László, a Tornyosi Sakk Klub képviselője, Latki Róbert a Céllövő Klub nevében, Zapletán István a Teke 
Klub részéről, Horváth Kátai Péter, a Flamenco Tánc Klub képviselője, Mellik Zoltán, az Asztalitenisz Klub 
részéről, később pedig csatlakozott Aleksandar Zelić, az Úszó Klub képviseletében. Távolmaradását az 
ülésről a Budo Klub képviselője jelezte.  

Az összejövetelt – bevezetőjével – Borbély Ferenc nyitotta meg. Beszédét követően a klubok 
számoltak be jövőbeni terveikről és a gondokról, amelyekkel szembesülnek. 

A Sporthorgászok Egyesülete: a szerbiai Első Ligában szerepelnek, 2013-ban megszerezték a klubok 
csoportjainak világbajnoki címét, így szinte minden elértek, ami ebben a sportágban elérhető. A jövőben az 
utánpótlás nevelésére szeretnék helyezni a hangsúlyt. Öt-hat éve már, hogy nincs utánpótlás-nevelés, 
amihez edző kellene és szükség is volna rá. Rendkívül sikeresek a gyerekek számára szervezett 
horgásztanfolyamok, amelyeket több éve megszerveznek. Nagyobb felületű állóvizre lenne szükség, 
amelyen a képzést és a versenyeket is megtarthatnák. 

336



       Zenta község sportfejlesztési programja a 2017‐2018‐as időszakra 

_________________________________________________________________________ 

36 
 

A Tiszavirág Kajak Klubnak az elmúlt idényben négy válogatott versenyzője volt, jövőbeni céljuk pedig, 
hogy az állami bajnoki érmeken túl válogatottjaik nemzetközi mezőnyben is érmeket szerezzenek. Ezt a 
célt folyóvízen edzve nagyon nehéz megvalósítani, szükség lenne az állóvízre. A minél jobb felkészülés 
érdekében télen gyakorló- edzőtáborokat kellene szervezni a melegebb vidékeken, hogy ebben az 
időszakban minél többet evezhessenek. Szükség lenne a továbbiakban egy segédedzőre, aki az 
utánpótlás nevelésével foglalkozna, mivel jelenleg egyetlen edző felügyeli a 7-27 éves korig minden 
korosztály munkáját.   

Atlétikai Klub: A következő év legnagyobb feladata az atlétikai pálya felújítása lesz. A klub már évek óta 
nem szervezhet sem tartományi, sem országos szintű atlétikai versenyeket a pálya állapota miatt, ami 
megnehezíti az edzésmunkát is. A jövőben magasabb szintre kell emelni az iskolákkal a kapcsolattartást, 
hogy minél több gyereket érdekeltté tegyenek az atlétikával való foglalkozás iránt. A klub számára fontos az 
edzőtáborozás, főképpen a téli időszakbanе, hogy a versenyzők megfelelő teremben, illetve 
versenycsarnokban készülhessenek a versenyekre.  

Tornyosi Sakk Klub: A legnagyobb gondot az épület és annak állaga okozza, mivel a 
vagyonvisszaszármaztatási törvény hatálya alá esik, ezért felújítéséba senki sem hajlandó befektetni. A 
klub szeretne nyári sakktábort (logikai tábort) szervezni a falusi gyerekek számára.  

 
Сéllövő Klub: a klub számára leglényegesebb a versenyzés, ennek érdekében pedig új fegyvereket 

kellene vásárolni.  

Teke Klub: Miután kiestek a Szuper Ligából, a klub az I. Ligában versenyez, megalakult a női csoport, 
amely ugyancsak az I. Liga tagja. Hiányzik az utánpótlás, éppen ezért megfelelő végzettségű, szakképzett 
edzőre lenne szükség az utánpótlás edzésmunkájánál. A pályán, amelyet nyolc évvel ezelőtt adtak át, 
három évenként kellene elvégezni a szükséges felújítási munkálatokat, de eddig erre nem került sor. Ezt 
tehát sürgősen el kellene végezni. Elengedhetetlenül szükséges lenne a jövőben az épület szigetelése és a 
fűtés korszerűsítése.   

A Flamenco Tánc Klub hazai és nemzetközi versenyeken vesz részt, és a közeljövőben szeretnének 
egy nemzetközi versenyt szervezni Zentán, az új sportcsarnokban.  Eddig a Partizan épületét használták, 
bérlik a helyi közösség termét, de szeretnék hosszú távon megoldani a teremhasználatot.  

Asztalitenisz Klub: legfőbb célkitűzésük az utánpótlás-nevelés. A jelenlegi játékosállománnyal azért 
harcolnak, hogy bennmaradjanak a Szuper Ligában. Vannak tehetséges fiataljaik, de nekik néhány évig 
még edződniük, érniük kell, hogy megállhassák helyüket a felnőttek mezőnyében. Szeretnének pingpong-
iskolát indítani, de ehhez az utánpótlást edző szakemberre van szükség, és gondot okoz, miként fizessék, 
hogyan tartsák meg. Jövőbeni egyik céljuk a fűtés optimalizálása.  

Úszó Klub: a leglényegesebb az új medence építése, hiszen akkor megfelelő körülmények között 
készülhetnének a téli időszakban is, így pedig több gyereket vonzana az úszás.  
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7.6. SPORTKLUBOK  (kollektív, azaz csapatsportok) 

 
A sportklub 

megnevezése 

A 
versenyszakosztályo

k száma 

A regisztrált 
játékosok 

száma 
Versenyosztály A felvetett gondok 

1. 
Zenta 
Labdarúgó Klub 5 (f) 102 

Községközi és 
Tiszamenti Ligaа 

A gyerekek szállítása 
nem megfelelő, a 
pálya karbantartása 
hiányos és szükség 
lenne sportszerekre, 
felszerelésekre is, a 
fiatal játékosok 
távozása 

2. 
Zenta Kézilabda 
Klub 5 ( f+n) 74 

Vajdasági Liga, 
Bánáti csoport, 
harmadik liga, 
bánáti csoport 

Magas utazási 
költségek, pénzhiány, 
a fiatalok távozása 

3. 
Zenta Röplabda 
Klub 

2 (n) 30 
Második 
Vajdasági Liga – 
északi csoport 

A magas utazási 
költségek, a hiányos 
felszerelés, és a 
teremben kellene egy 
hálótartó oszlop-
komplett 

4. 
Basket Star 
Kosárlabda 
Klub 

1 15 
Kosárlabdaiskolá
k 

A gyerekek 
utaztatása a 
versenyekre 

5. 
Plavi koš 
Kosárlabda 
Klub Zenta 

2 17 U-17;U-14 VKSZ 

Az utazási költségek 
továbbá a 
sportszerek és a 
felszerelés hiánya 

6. 
Zenta Vízilabda 
Klub 5 75 

Köztársasági 
Liga, Nyári Liga 

Zentán nincsenek 
versenyzési feltételek 

 

Záradék: Minden klubnak van megfelelő engedélyekkel (licenciával) és kvalifikációval rendelkező 
edzője. Közös probléma minden egyes klub számára a versenyekre és meccsekre való utazás 
költségvonzata. Mindenki számára megfelelő és kielégítő megoldást kell találni erre a gondra. Nagy gondot 
okoz a diákok távozása középiskola befejezését követően, hiszen lehetetlen stabil felnőtt csapatot 
alakítani, és nagy a lakosság körében is a migráció. 

6.7  A TESTNEVELŐ TANÁROK ÉS SPORTPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETE ÉS A SPORT 
MINDENKIÉ   
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Betekintve ezeknek a szervezeteknek a programjaiba és terveibe megállapíthatjuk, hogy a 
pedagógusok egyesületének nincsenek külön programjai, egy-két kivételtől eltekintve; nincs világos 
elképzelés a „hogyan tovább?“ kapcsán; gyakran változik a vezetőség is. Amíg a Sport mindenkié 
elnevezésű társaságnak vannak programjai, elképzelései, miközben nem panaszkodnak arra, hogy nincs 
elegendő pénzük minden program megvalósítására. 

Az adatok igencsak aggasztóak, így hozzá kell fogni ezeknek az egyesületeknek a megújításához, 
különösen a pedagógusok egyesülete esetében, és a javasolt programmal összhangban anyagi 
eszközöket kell biztosítani számukra. 

Ennek a két szervezetnek az indító és mozgatóerő komoly szerepét kellene betöltenie, ami gyakran 
nagy és komoly erőfeszítéseket, lelkesedést, volontőri munkát és kreativitást igényel.  

6.7. A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK 

Áttekintve Zenta Község sportlétesítményeinek állapotát, ahova az iskolai tornatermeket is besoroljuk, 
megállapíthatóak az alábbiak: 

- Felsőhegyen beázik a tornaterem teteje, a mosdók ugyanabban a teremben nem megfelelőek, a 
fürdőt és az ajtókat cserélni kell 

- ugyanabban a teremben nincs elegendő minőségi versenyszőny 

- Tornyoson az általános iskola tornaterme megflel az előírásoknak, de a tornaszerek 
elhasználódtak, biztonsági okokból kellen cserélni őket. A nyitott részen ugyanabban a 
tanintézetben elhasználódtak a kosárlabdapalánkok, a vonalakat újra ki kellene festeni, és egy 
teljes röplabdaháló szerkezetének a beszerzése is időszerű. 

- Bogarason a pályán kellene kosárlabdapalánkokat felállítani, röplabda- és kisfocihálókat 
beszerezni, mert arra van hely, az épületben pedig nincs tornaterem. 

- A November 11. ÁI tornatermében sürgős a diákok biztonsága érdekében a padló (parketta) 
felújítása. 

- A városi stadionon toalettekre/mosdókra van szükség, de javításra szorul a vízvezeték, illetve a 
szerelvények is. 

- A létesítmény, amelyet a Zenta Budo Klub használ, felújítást igényel, vagy pedig másik, megfelelő 
helyet kell találni a harcművészeti sportágak kedvelői számára. 

- A Városi Stadion atlétikai pályája sérült, illetve megrongálódott, elengedhetetlen a felújítása, vagy 
új atlétikai pálya építése. 
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- Az ún. „fekete medence“ használata tilos, mert dőlésveszélyes, a kéknek pedig még nincs 
sportlétesítményi funkciója. 

- minden sportlétesítményt szerződéses alapon használnak, amelyeket össze kell hangolni a 
köztulajdonról szóló törvény előírásaival. 

- az új sportcsarnok telekkönyvezése és bejegyzése az illetéses nyilvántartásba folyamatban van, 
definiálni kell a tulajdonjogot, a használat és gazdálkodás módját az elkövetkező időszakban.  

7.7. ÁLLAPOTELEMZÉS - SWOT 

               

A JELEN  

Erősségek: 
 a sportfejlesztési programmal a helyi 

önkormányzat komolyságot és a sport iránti 
elkötelezettségét bizonyítja 

 sok szakképzett és tapasztalt, kellőképpen 
motivált káder segítheti a további munkát 

 Zentának tíz fizetett edzője van, akik teljes 
bérük mellé dotációt kapnak 

 az új sportcsarnok azokra is serkentően 
hat, akiknek eddig helyiséggondjai voltak 

 a sportágak széles választéka 
 Zentának vannak hagyományai és 

eredményei  
 jók a munkafeltételek a 

sportobjektumokban 

Gyengeségek: 
 a sport iránti érdeklődés csökkenése 
 nincs megfelelő együttműködés az iskolákkal 
 nincs elegendő pénz a versenyköltségek 

közvetlen dotálására 
 Zenta Község Sportszövetségének sajátos 

státusza  
 egyesek úgy vélik, hogy nekik, illetve 

sportágaiknak jár az elsőbbség 
 eltérő álláspontok azzal kapcsolatban, hogy melyik 

sportot kell támogatni: a tömeg- vagy az élsportot 
 a rosszul szervezett iskolai sport 
 a kreativitás csökkenése egyes sportmunkások 

esetében 

A JÖVŐ – TRENDEK, IRÁNYZATOK  

Esélyek 
 A sportban jobbak a munkalehetőségek és 

feltételek 
 A sportról szóló törvénnyel és 

szabályzatokkal rendezik a sport területét 
 Világos szabályozás és esélyegyenlőség a 

nyilvános pályázatokon 
 új feltételek a job eredményekhez 
 támogatás a sportfejlesztési alapok 

eszközeihez való hozzájutáshoz 

Fenyegetések/veszélyek 
 a kedvezőtlen demográfiai változások 
 az alternatív szórakozási lehetőségek (video 

játékok, szociális hálók…) iránti megnövekedett 
érdeklődés 

 A TV műsorok más féle szórakozást kínálnak 
 nagy nyomás annak érdekében, hogy csak 

bizonyos sportágakat pénzeljenek 
 a polgárok csökkent gazdasági ereje és sport iránti 

érdektelensége 
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8. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM PRIORITÁSAI 

A sportról szóló törvény előirányozta a polgárok szükségleteinek és érdekeinek prioritásait a sportban 
és a hazai versenyrendszerekben. A kiválasztott eszközökkel feltételeket kell teremteni és serkenteni kell  a 
sportrekreációt, a polgárok – különösen a gyermekek, a fiatalok, a nők és a rokkantak – sportolását, a 
sportlétesítmények fenntartását és felszerelését/berendezését, továbbá az iskoláskor előtti gyerekek 
sportolását és az iskolai sportot.  

A törvény és a nemzeti stratégia hangsúlyozza, hogy minden más program cask az után hagyható 
jóvá, amikor ezeken a területeken kielégítették a polgárok igényeit és szükségleteit. 

 

8.1.  A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM PRIORITÁSAI ZENTA KÖZSÉGBEN  

8.1.1. A gyerekek és fiatalok sportjának fejlesztése  

Általános cél: 

8.1.2.  A gyerekek és fiatalok sportolásának fejlesztése 

Külön célok: 

8.1.2.1. Az iskolai szakosztályok számának növelése és más oktatáson kívüli 
sporttevékenységek fejlesztése az iskolarendszeren belül 

8.1.2.2. a versenysportok ligái és a községi sportszövetség jelentősebb mértékű 
bekapcsolódásának serkentése az iskolai sport fejlesztésébe 

8.1.2.3. A gyerekek és fiatalok számának megnövelése a sportklubokban 

8.1.2.4. A magasabb szintű versenysport 

8.1.2.5. A gyerekek és fiatalok sportolása anyagi-műszaki feltételeinek növelése 

8.1.2.6. Az iskolai és versenysportok promóciója és népszerűsítése fokozott 
sajtókövetéssel, a sportolás és aktív életmód előnyeinek popularizálása 

8.2. A sportrekreáció és a fizikai tevékenységek fejlesztése  

Általános cél 

8.2.1. A sport mindenkié fejlesztésével több sportoló polgár felölelése/bekapcsolása  

         Külön célok 

8.2.1.1. A sport mindenkié nevű szervezet erősítésének támogatása a javasolt 
programokkal is  
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8.2.1.2. Erősödött a rendszeres fizikai aktivitás fontosságával kapcsolatos tudat 

8.2.1.3. Erősödött az ágazati sportszervezetek támogatása 

8.2.1.4. Javultak az anyagi-műszaki feltételek annak érdekében, hogy elérhetővé váljon a 
célkitűzés, azaz minél több polgár kapcsolódjon be a sportrekreációba 

8.3. A sportlétesítmények felszerelése 

Általános cél 

8.3.1. Javultak a feltételek és a sportlétesítmények, sportinfrastruktúra állapota a sportolásra 

Külön célok 

8.3.1.1. Felújított sportlétesítmények 

8.3.1.2. Javult anyagi-műszaki feltételek 

8.3.1.3. Megoldódott a sportlétesítmények használatának jogi szabályozása 

8.4. Az élsport fejlesztése 

Általános cél: 

8.4.1. Biztosítottak a feltételek az élsport fejlesztésére és az előlépésre 

Külön célok 

8.4.1.1. Megteremtődtek a feltételek a jó eredmények elérésére, illetve szinten tartására 

8.4.1.2. Az élsport területének definiálása  

8.4.1.3. Az élsport megnövelt médiatámogatása 

8.5. Egyéb célok 

Általános cél: 

8.5.1. Az egészségügyi vizsgálatok elérhetősége 

8.5.2. Nagyobb számú, Zenta Község számára fontos rendezvény 

8.5.3. Fejlődő sportturizmus 

8.5.4. A media megnövelt szerepe és felelőssége a sport fejlesztése és népszerűsítése terén 
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9. ZENTA KÖZSÉG SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FIGYELEMMEL 
KÍSÉRÉSE/KÖVETÉSE 

 

9.1. A MEGVALÓSÍTÁS 

Zenta Község 2016-2018 közötti sportfejlesztési programja alkalmazását az akcióterv definiálja, amely 
szerves részét képezi a programnak.  

Az akciótervben világosan meghatározottak az általános és külön célok, a megvalósításukhoz 
szükséges intézkedések és tevékenység, az időkeret, valamint a becslés, hogy külön anyagi eszközök 
szükségesek-e a megvalósításhoz. 

A Községi Tanács végzést hoz annak a bizottságnak a megalakításáról, amely koordinálja a zentai 
község 2016-2018 közötti sportfejlesztési programja megvalósításával kapcsolatos tevékenységet. 

9.2. A KÖVETÉS/FIGYELEMMEL KÍSÉRÉS 

A követés/figyelemmel kísérés bizonyos időközönként történik, az akciótervben meghatározott 
dinamika szerint. 

Az egységes, formális jelentéstételi rendszer felállítása érdekében a Községi Tanács elnöke határozza 
meg a jelentéstétel/beszámolókészítés folyamatát, mégpedig az akciótervben a tevékenységek 
hordozóiként meghatározott személyekkel együttműködve. 

9.3. AZ ÉRTÉKELÉS 

Az értékelés során megállapítják a stratégia megvalósításában elért haladást, korrektív intézkedéseket 
javasolnak a megvalósítás folyamatában. Az értékelés rendszeres, évi egy alkalommal kerül rá sor. Az 
áttekintés a tevékenység megvalósításának fokozatát mutatja be: 

- megvalósítva, részben megvalósítva, nincs megvalósítva 

A tevékenység realizálási fokozatának függvényében további intézekedéseket javasolnak. 

A program megvalósítására előirányzott periódus leteltét követően az értékelés tartalmazza az 
ajánlásokat, záradékokat, a leszűrt tanulságokat (megtanult leckét) és bemutatja a program megvalósítása 
kapcsán a legjobb gyakorlatot. 

 

 

 

343



       Zenta község sportfejlesztési programja a 2017‐2018‐as időszakra 

_________________________________________________________________________ 

43 
 

 

10. AZ AKCIÓTERV 

 

10.1. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SPORT FEJLŐDÉSE   

 

Célok, tevékenységek Mutatók 
Verifikáció
s források 

Feltétele
zések 

Az 
intézmény

ek-
szervezet

ek 
felelősség

e 

A pénzügyi 
források 

9.1.1      A gyerek- és ifjúsági sport előrelépett/fejlődött 
9.1.1.1. Növekedett az iskolai szakosztályok és egyéb oktatáson kívüli sporttevékenységek száma 
az iskolák keretében 
 

Аktivitás 9.1.1.1.1. 
A sportszakosztályok 
kínálata az iskolában 

Növekedett 
az iskolai 
szakosztá-
lyok kínálata 
az 
iskolákban  

A szakmai 
aktíva 
jelentése 

A tanár és 
az iskola 
érdeklődése  

Iskola 
Nincs szükség 
póteszközökre 

Аtivitás 9.1.1.1.2. 
Az oktatáson kívüli 
sporttevékenység 
bővítésének kínálata az 
iskolában 

Nőtt az 
oktatáson 
kívüli 
sporttevé-
kenységek 
kínálata az 
iskolában 

A szakmai 
aktíva 
jelentése 

A tanár és 
az iskola 
érdeklődése 

Iskola 
Nincs szükség 
póteszközökre 

Аktivitás 9.1.1.1.3.  
Sporttevékenységek 
kínálata az iskoláskor 
előtti intézményekben 
 

Nőtt a 
sporttevé-
kenységek 
kínálata az 
iskoláskor 
előtti 
intézmé-
nyekben 

Az intézmény 
beszámolója 

A szülők, az 
intézmény 
érdeklődése 

Az iskoláskor 
előtti 
intézmény, a 
Testnevelő 
Tanárok 
Egyesülete  

Zenta Község 
költségvetése, 

Аktivitás 9.1.1.1.4. 
A mindennapi rendszeres 
fizikai  gyakorlatok 
bevezetése a testnevelő 
tanár szakmai felügyelete 

A 
gyermekek 
az 
iskoláskor 
előtti 

Az iskoláskor 
előtti 
intézmény 
jelentése  

Az 
eszközöket 
jóváhagyta 
a  helyi 
önkormányz

A szülők 
támogatása,  
az iskoláskor 
előtti 
intézmények 

Zenta Község 
költségvetése 
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mellett 
 

intézmények
ben  mind 
nap 
gyakorolnak 
a  testnevelő 
tanár  
felügyelete 
mellett 

ati egység és az alapító   

 

Аktivitás 9.1.1.1.6 
A Sportot az iskolákba 
program megvalósítása 

Nőtt a 
sportolók és 
az iskolák 
száma 

Az iskola 
beszámolója 

Az iskola, a 
szülők és a 
diákok 
érdeklődése 

Iskola 
Az iskolai 
sporttanács és 
a költségvetés 

Аktivitás 9.1.1.1.7 
Az Aktív iskolák 
elnevezésű program 
megvalósítása 

A 
megvalósult 
aktivitások 
számának 
növekedése 

Az iskola 
beszámolója  

Az iskola és 
a tanárok 
érdeklődése 

Iskola 
Vajdaság AT 
költségvetése 

Аktivitás 9.1.1.1.8 
A Start program 
megvalósítása 

Nagyobb 
számú 
résztvevő 

Az iskola és a 
pedagógusok 
egyesülete 
beszámolója 

Az iskola és 
az 
egyesület 
érdeklődése 

Pedagógu-
sok 
egyesülete, 
iskola 

Zenta Község 
költségvetése 

Aktivitás: 9.1.2.1.9. 
Kis sportiskolák a  
gyermekeknek  a  falusi 
közegben 

Kis 
sportiskolák 
szervezése 
minden 
falusi  
közegben 

Az intézmény 
és  a 
Testnevelő 
Tanárok 
Egyesületéne
k jelentése 

A 
projektumra 
jóváhagyott 
eszközök  

Az intézmény 
és  a  
Testnevelő 
Tanárok 
Egyesületén
ek  az 
érdekeltsége  

Zenta község 
költségvetése, 
VAT 

  
9.1.1.2 Serkentették a HÖ  és a Községi Sportszövetség jelentősebb mértékű bekapcsolódását az 
iskolai sport megvalósításába és fejlesztésébe 
 
Аktivitás 9.1.1.2.1 
A Községi Sportszövetség 
bekapcsolódott az iskolai 
sportprogram indítványo-
zásába és realizálásába 

A 
sportszövet-
ség aktívabb 
szerepe 

Jelentés a 
programtevé-
kenységekről 

Az igazgató 
bizottság 
határozatai 
a 
részvételről  

A Zenta 
Községi 
Sportszövet-
ség Igazgató 
Bizottsága 

Nincs szükség 
póteszközökre 

Аktivitás 9.1.1.2.2. 
A HÖ támogatja az iskolai 
sportprogramokat, 
amelyek segítik minél 
több nem sportoló gyerek 
bekapcsolódását az aktív 

Növekvő HÖ 
támogatás 

Beszámoló a 
programtevé-
kenységekről 

A KT 
részéről az 
ügy 
súlyának 
felismerése 

Községi 
Tanács – a 
sportmeg-
bízott 

A törvénnyel 
összhangban 
nagyobb 
anyagi 
támogatás az 
iskolai sportra  

345



       Zenta község sportfejlesztési programja a 2017‐2018‐as időszakra 

_________________________________________________________________________ 

45 
 

sportéletbe 
9.1.1.3  Több gyerek és fiatal a sportklubokban 
 

Аktivitás 9.1.1.3.1. 
A zentai sportolási 
lehetőségek bemutatása 
 

Nagyobb 
számú 
gyerek 
beíratkozása 
a sportklu-
bokba 

Jelentés a 
sportklubok 
kategorizálá-
sáról 

A sportszer-
vezetek, a 
gyerekek 
szülei 
nagyobb 
érdeklődése 

Sportszerve-
zetek, iskolák 

Nincs szükség 
póteszközökre 

Аktivitás 9.1.1.3.2. 
A sportolók tagsági 
díjának könnyített 
megfizetése 
 

Nagyobb 
motiváltság 
a sport-
klubokba 
való 
beíratko-
zásra  

A sportklubok 
jelentései 

A 
sportklubok 
érde-
keltsége 

Sportklubok 
Zenta Község 
költségvetése  

 

 

 
Аktivitás 9.1.1.4.      Fejlődött a versenysport 
                                     

Аktivitás 9.1.1.4.1. 
A sport pénzelési 
módjáról szóló új 
határozat elfogadása 
 

 
A törvénnyel 
összhang-
ban való 
munka 
lehetősége 
 

 
Határozat a 
sport 
pénzelési 
módjáról 
 

 
Minden 
érdekelt 
oldal 
egyetértése 
 

 
Zenta 
Község 
Képviselő-
testülete 

 
 
Nincs szükség 
póteszközökre 

Аktivitás 9.1.1.4.2. 
A sportszervezetek 
kategorizálása 

A 
sportszerve-
zetek 
kategorizá-
lásáról szóló 
szabályzat 
fejlesztése 

A Községi 
Tanács 
határozata az 
új 
szabályzatról 

A Zentai 
Sportszö-
vetség 
pozitív 
véleménye 

Zenta 
Község 
Községi 
Tanácsa 

Zenta Község 
költségvetése 

Аktivitás 9.1.1.4.3. 
A sportdotáció definiált 
összegei  
 

A 
sportdotáció 
megnövelt 
eszközei 

A Községi 
Tanács 
döntése 

Zenta 
Község 
Sportszö-
vetségének 
pozitív 
véleménye 

Zenta 
Község 
Községi 
Tanácsa  

Zenta Község 
költségvetése 
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7.1.1.5 Javultak a gyerekek és fiatalok sportolása fejlesztésének anyagi-műszaki feltételei 
 

Аktivitás 9.1.1.5.1. 
A gyerekek versenyekre 
való utaztatásának 
megoldása 
 

Nagy anyagi 
kiadás a 
kluboknak, 
sportszerve-
zeteknek és 
a szülőknek  

A versenyzési 
útiköltségek-
ről szóló 
jelentés 

A nagy 
költségek 
gondjának 
felismerése 
a HÖ 
részéről 

Községi 
Tanács  

Zenta Község 
költségvetése 

Aktivitás 9.1.1.5.2 
Biztosítani kell a  
zavartalan orvosi vizsgát 
a  15 évesnél idősebb 
gyermekek számára is,  
akik  részt vesznek az 
iskolai sport rendszerében 

A 15 évesnél 
idősebb 
tanulók 
ellátott  
orvosi  
vizsgálata, 
akik részt 
vesznek a 
versenyeken 
az iskolai 
sport 
rendszerébe
n 

Az iskolai  
intézmények 
és a Zentai 
Egészségház 
jelentése 

Az 
Egészséghá
z és  az 
alapító 
kidolgozta a 
megoldást 

Az oktatási  
intézmények, 
az 
Egészségház 
és az alapító 
érdekeltsége  

Zenta község 
költségvetése 

9.1.1.6 Az iskolai és versenysport, a sportolás és aktív életmód előnyeinek fokozott médiakövetése 
és propagálása 
 

Аktivitás 9.1.1.6.1. 
Megőrizni, támogatni és 
fejleszteni a meglevő 
sportról szóló tartalmakat 
a helyi médiában 

Jó 
együttmű-
ködés a 
helyi sajtóval 

Sajtóarchí-
vum, 
jelentések, 
beszámolók, 
egyéb 
sajtóformák 

A polgárok 
tájékozott-
sága 

Média, Zenta 
Község és 
Zenta 
Község 
Sportszö-
vetsége 

Nincs szükség 
póteszközökre 

Аktivitás 9.1.1.6.2. 
A sportról szóló informatív 
tartalmak készítése, 
közvetítése és 
nyomtatása  

Együttmű-
ködés a 
médiákkal, 
az 
információk 
hozzáfér-
hetősége 

Sajtóarchí-
vum, 
jelentések, 
beszámolók, 
műsorok, 
egyéb 
sajtóformák 

A polgárok 
tájékozott-
sága 

Médiák, 
Zenta 
Község, 
Zenta 
Sportszövet-
sége 

Zenta Község 
költségvetése 
és a Zentai 
Sportszövet-
ség 

Аktivitás 9.1.1.6.3. 
Támogatni és bátorítani a 
sportról, rekreációról és 
egészségről szóló 
független 
klubkezdeményezéseket 
a tájékoztatás területén 

Együttmű-
ködés a 
sajtóval, az 
információk 
hozzáférhe-
tősége 

Sajtóarchí-
vum, 
beszámolók, 
jelentések, 
médiaformá-
tumok 

A polgárok 
tájékozott-
sága 

Médiák, 
Zenta 
Község, és 
Zenta 
Sportszövet-
sége 

Nincs szükség 
póteszközökre 
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Аktivitás 9.1.1.6.4. 
A legsikeresebb sportolók 
és sportmunkások 
díjazása/jutalmazása 

 
Kiosztott 
jutalmak 

A polgárok 
tájékozta-
tása 

Médiák, 
Zenta 
Község, és 
Zenta 
Község 
Sport-
szövetsége  

Zenta Község 
költségvetési 
eszközei 

 

10.2. A SPORTREKREÁCIÓ ÉS A FIZIKAI TEVÉKENYSÉGEK FEJLESZTÉSE 

 

 

Célok, aktivtások Mutatók 
A 

verifikáció
s források 

Feltétele
zése 

Felelős 
intézmény

ek-
szervezet

ek 

Pénzelési 
forrás 

9.2.1.      Előrelépés a Sport mindenkié-ben és a polgárok sportolásának felkarolása 
9.2.1.1. A Sport mindenkié nevű szervezet erősítésének támogatása a helyi önkormányzat által 
javasolt programmal 
 

Аktivitás 9.2.1.1.1. 
A sporttevékenységek 
kínálata  

A sporttevé-
kenységek 
megnövelt 
kínálata 

A KKT és a 
Sport 
mindenkié 
jelentése  

A polgárok 
érdekeltté 
tétele 

A Sport 
mindenkié 
SSZ 

Zenta Község 
költségvetése 
és a tagdíj 

Аktivitás 9.2.1.1.2. 
A Sport mindenkié SSZ 
program-projektuma 

A polgárok 
éves 
rekreációs 
programja 

A Sport 
mindenkié 
SSZ 
jelentése 

A polgárok 
érdekeltté 
tétele 

A Sport 
mindenkié 
SSZ 

Zenta Község 
költségvetése 
és a tagdíj 

Аktivitás 9.2.1.1.3. 
A Sport minden nőnek 
SSZ program-projektuma 

A hölgyek 
egész éven 
át tartó 
rekreációs 
programja 

A Sport 
mindenkié 
SSZ 
jelentése 

A hölgyek 
érdekeltté 
tétele 

A Sport 
mindenkié 
SSZ 

Zenta Község 
költségvetése 
és a tagdíj 

9.2.1.2  A rendszeres fizikai tevékenység fontosságára vonatkozó tudat erősítésének serkentés 
 
Аktivitás 9.2.1.2.1. 
Zenta polgárainak 
oktatása, elsősorban a 
gyerekek, fiatalok, nők, 
rokkantak és idősek 
edukálása 

Zenta 
polgárai 
tudatának 
fejlesztése a 
fizikai tevé-
kenység 

A projektum 
szervezőjé-
nek 
beszámolói a 
megtartott 
oktatási 

A polgárok 
érdekeltté 
tétele  

Zenta 
Sportszövet-
sége, a Sport 
mindenkié és 
a polgárok 
egyesületei 

Póteszközökre 
nincs szükség 
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 fontosságá-
ról 

programokról 

Аktivitás 9.2.1.2.2. 
A rendszeres rekreációs 
gyakorlás fontosságával 
kapcsolatos kampányok 
és bemutatók az 
egészség megőrzése és 
javítása céljából 

Zenta 
polgárai 
tudatának 
fejlesztése a 
fizikai 
aktivitás 
fontosságá-
ról 

Jelentések a 
megtartott 
kampány- és 
bemutató 
rendezvé-
nyekről  

A polgárok 
érdekeltté 
tétele és a 
HÖ 
polgárok 
iránti 
felelőssége 

A zentai 
sportszövet-
ség, a Sport 
mindenkié 
szervezet, és 
a 
rekreációval 
és mindenki 
sportjával 
foglalkozó 
szervezetek 

Zenta Község 
költségvetése 

Аktivitás 9.2.1.2.3. 
Zenta polgárai egészsége 
megőrzésének megelőző 
ellenőrzése - bemutatók 

Zenta 
polgárai 
tudatának 
fejlesztése a 
fizikai 
aktivitás 
fontossá-
gáról 

A megtartott 
bemutatók és 
preventív 
ellenőrzések 
száma 

A polgárok 
érdekeltté 
tétele és a 
HÖ 
polgárok 
iránti 
felelőssége 

A községi 
egészség-
ügyi 
intézmény, a 
zentai 
sportszö-
vetség és a 
Sport 
mindenkié 
szervezet 

Zenta Község 
költségvetése 

Аktivitás 9.2.1.2.4. 
A polgárok oktatása a 
rekreációs pályák és 
eszközök használati 
módjáról 

Zenta 
polgárai 
tudatának 
fejlesztése a 
fizikai 
aktivitás 
fontossá-
gáról 

Jelentés a 
sportpályák 
és 
létesítmények 
használatáról 

A polgárok 
érdeklődése 

Zenta 
Sportszö-
vetsége 

Zenta Község 
költségvetése 

Аktivitás 9.2.1.2.5. 
A sportmunkások 
edukálása a sportról, mint 
terápiás módszerről 

Realizált 
műhely-
munkák 

Beszámolók 
az 
edukációról 

A polgárok 
és 
sportszer-
vezetek 
érdeklődése 

Zenta 
Község 
Sportszövet-
sége 

Zenta Község 
költségvetése 

9.2.1.3  Az ágazati sportszervezetek erősítése és támogatása 
 
Аktivitás 9.2.1.3.1 
Sport-rekreatív 
szervezetek és 
egyesületek, a 
munkaszervezetek, 
szakszervezeti 
alapszervezetek, stb. 

Munkaszer-
vezetek, 
nők, és 
rokkantak 
bekapcso-
lása a 
rekreációba 

Bejegyzett 
sport-
rekreációs 
egyesületek 

Szükséglet, 
igény  

Zenta 
Sportszö-
vetsége 

Zenta Község 
költségvetése 
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alakításának 
kezdeményezése 

Укључивањ 

9.2.1.4  Javult anyagi-műszaki feltételek azzal a céllal, hogy a polgárok számára lehetőség nyíljon a 
sport- és rekreációs foglalkozásra 
 
Аktivitás 10. 2.1.4.1 
Fejleszteni a Sport 
mindenkié programtevé-
kenységeinek pénzelését 
a rekreáció területén 

A rekreatív 
tevékeny-
ségek 
számának 
növelése 

Jelentések a 
rekreatív 
tevékenysé-
gekről és 
versenyekről 

A polgárok 
érdeklődése 

Zenta 
Sportszövet-
sége és a 
Sport 
mindenkié 
SSZ 

Zenta Község 
költségvetése 

 

10.3. A  SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FELSZERELÉSE 

 

Célok, tevékeny-
ségek 

Mutatók 
Verifikáció
s források 

Előfeltét
elek 

Felelős 
intézmény

ek-
szervezet

ek 

Anyagi 
források 

9.3.1  Javult a sportlétesítmények állapota, javultak a feltételek a sporttal való foglalkozásra a 
sportolásra szolgáló infrastruktúra létesítményeiben 
9.3.1.2. Felújított sportlétesítmények 
 

Аktivitás 9.3.1.2.1 
a Felsőhegyi Csokonai 
Vitéz Mihály ÁI 
tornatermének felújítása 

Felújították a 
tetőt, a 
parkettát és 
a vizesgóco-
kat (WC) a 
tornate-
remben 

Az ellenőrző 
szerv 
jelentése 

A községi 
költségve-
tésből 
jóváhagyott 
eszközök 

Az iskola és 
a helyi önkor-
mányzat 

Zenta Község 
és Vajdaság 
AT 
költségvetése 

Аktivitás 9.3.1.2.2. 
Új parketta lerakása a 
November 11 Általános 
Iskolában 

Új parkettát 
kapott a 
tornaterem 

Az ellenőrző 
szerv 
jelentése 

Jóváhagyott 
eszközök  

Az iskola és 
a helyi  
önkor-
mányzat 

Zenta Község 
költségvetése 
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Аktivitás 9.3.1.2.3. 
A sportpályák 
aszfaltozása a Thurzó 
Lajos Álatalános 
Iskolában 

Az iskolaud-
varban új 
aszfaltré-
teget kapott 
a  kézilabda-
pálya és 
rendbe-
hozták a 
kosárlab-
dapályát 

Az ellenőrző 
szerv 
jelentése 

Jóváhagyott 
eszközök 

Az iskola és 
a helyi önkor-
mányzat 

Zenta Község 
és Vajdaság 
AT 
költségvetése 

Аktivitás 9.3.1.2.4. 
A medence adaptálása-
javítása  

Elvégezték a 
„kék 
medence“ 
szanációját  

Az ellenőrző 
szerv 
jelentése 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi önkor-
mányzat 

Zenta Község 
és a Szerb 
Köztársaság 
költségvetése 

Аktivitás 9.3.1.2.5. 

Medence építése - 
adaptálása  

Kiépült az új 
„fekete 
medence“ 

Az ellenőrző 
szerv 
jelentése 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi önkor-
mányzat  

A Szerb 
Köztársaság 
költségvetése 

Аktivitás 9.3.1.2.6. 

A vizesgóc szanációja a 
városi stadionon 

 

Toaletteket 
építettek a 
stadionon a 
pályák 
mellett és 
rendbe 
hozták az 
épületben a 
fürdőket 

Az ellenőrző 
szerv 
jelentése 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi önkor-
mányzat 

Zenta Község 
költségvetése 

Аktivitás 9.3.1.2.7. 

A városi stadion atlétikai 
pályájának 
rekonstrukciója vagy új 
playa építése 

Felújított 
vagy 
újonnan 
épített 
atlétikai 
pálya a 
városi 
stadionban 

Az ellenőrző 
szerv 
jelentése 

Jóváhagyott 
eszközök 

Helyi önkor-
mányzat 

A Szerb 
Köztársaság, 
Vajdaság AT, a 
Szerbiai 
Atlétikai 
Szövetség és 
Zenta Község 
költségvetése 

9.3.1.3. Javultak anyagi-műszaki feltételek 
 

351



       Zenta község sportfejlesztési programja a 2017‐2018‐as időszakra 

_________________________________________________________________________ 

51 
 

Аktivitás 9.3.1.3.1. 
A sportlétesítmények 
felszerelése 

Sportszerek 
és 
felszerelés 
hiánya 

A beszerzett 
sportszerek 
és felszerelés 
listája 

Szükséglet 
a sportléte-
sítmények-
ben 

Zenta 
Község 
Sportszövet-
sége 

Zenta Község 
költségvetése, 
VAT és a 
Szerb 
Köztársaság 

Аktivitás 9.3.1.3.2. 
Az iskolák ellátása 
sportszerekkel 

Sportszerek 
nagyobb 
mennyisége 
az iskolák 
igényei 
szerint 

A sportszerek 
listája - 
iskolánként 

A tárgyat 
oktató 
tanárok 
igényei és 
szükségletei 

Az iskola és 
a helyi 
önkormány-
zati egység 

Zenta Község 
költségvetése 

7.3.1.4. Megoldódott a sportlétesítmények használati módjának jogi szabályozása 
 

Аktivitás 7.3.1.4.1. 
Szabályzat-terv 
kidolgozása a 
sportlétesítmények 
használati módjáról – 
kategóriák szerint 
 

Szabályzat 
kidolgozása 

A sportlétesít-
mények 
használatá-
nak 
beosztása 

Dotáció a 
kluboknak, 
amelyek 
eleget 
tesznek a 
szabályzat-
ban rögzített 
feltételekne
k 

Sorold fel, 
hogy itt ki az 
illetékes a 
szabályzat 
indítványo-
zására és 
elfogadására 

Zenta Község 
költségvetése 

 

 

10.4. AZ ÉLSPORT FEJLESZTÉSE 

 

Célok és 
tevékenységek 

Mutatók 
Verifikáció
s források 

Előfeltét
elek 

Felelős 
intézmény

ek-
szervezet

ek 

Pénzelési 
forrás 

9.4.1.      Biztosítottak az élsport fejlődésének feltételei 

9.4.1.1. Biztosítottak a feltételek a kiváló eredmények megtartására és elérésére 
 

Аktivitás 9.4.1.1.1. 
A felnőtt korű, kollektív és 
egyéni sportokban 
szereplő sportolók 
megtartása 

Az 
élsportolók 
ösztöndí-
jazása 
nyilvános 
pályázatok 

Nyilvános 
pályázat 

A klubok, a 
környezet 
érdekelt-
sége 

Klubok, 
Zenta 
Község 
Sportszö-
vetsége  

Zenta Község 
költségvetése 
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révén 

Аktivitás 9.4.1.1.1. 
Feltételek biztosítása az 
élsport(olók) számára 

Az élsport 
(f)elisme-
rése  

Sportered-
mények, 
kategorizálás 

A község és 
a zentai 
sportszövet-
ség pozitív 
hozzáállása 

Községi 
Tanács és a 
Sportszö-
vetség 
Szenátusa 

Zenta Község 
költségvetése 

9.4.1.2. Az élsport definiált területe 
 

Аktivitás 9.4.1.2.1. 
A sportszervezetek 
kategorizálása 

A 
sportkatego-
rizációról 
szóló 
szabályzat 
fejlesztése 

A Községi 
Tanács 
döntése az új 
szabályzatról 

Zenta 
Község 
Sportszö-
vetségének 
pozitív 
véleménye 

Községi 
Tanács  

Zenta Község 
költségvetése 

Аktivitás 9.4.1.2.2. 
 

     

      
9.4.1.3. Az élsport fokozott méditámogatása 
 

Аktivitás 9.4.1.3.1. 
Lehetővé tenni az 
élsportról szóló különböző 
népszerűsítő tartalmak 
közvetítését-nyomtatást 

Jobb együtt-
működés a 
médiákkal 

Média-
archívum, 
jelentések, 
beszámolók, 
műsorok, 
egyéb 
tartalmak 

A polgárok 
tájékozott-
sága, az 
élsport 
követése 

Médiák, 
Zenta 
Község, 
Zentai Sport-
szövetség 

Nincs szükség 
póteszközökre 

 

10.5. EGYÉB CÉLOK 

 

Célok, 
tevékenységek 

Mutatók 
Verifikáció
s források 

Előfeltét
elek 

Felelős 
intézmény

ek, 
szervezet

ek 

Őnzelési 
forrás 

9.5.1. Az egészségügyi vizsgálatok elérhetősége 

Аktivitás 9.5.1.1. 
Lehetővé tenni a 
sportorvosi vizsgálatokat  
 

Együttműkö-
dés a Zentai 
Egész-
ségügyi 
Központtal 

A sportolók, 
rekreálók 
egészségügyi 
kartonjai 

Zenta 
Község 
minden 
sportoló-
jának 
szükség-
lete 

Zentai 
Egészség-
ház 

Zenta Község 
költségvetése 
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9.5.2. Nagyobb számú, Zenta Község szempontjából fontos manifesztáció 

Аktivitás 9.5.2.1. 
Zenta Község 
szempontjából fontos 
manifesztáció 

Jelentős és 
népszerű 
rendezvények 
megtartása 

A sportszerve-
zetek 
jelentése 

A rendez-
vény 
jelentősé-
gének 
felismerése 

Zenta 
Község 
Sportszövet-
sége 
véleménye 
és a helyi 
önkormány-
zati egység 
döntése 

Zenta Község 
költségvetése 

9.5.3 A sportturizmus fejlesztése 

Аktivitás 9.5.3.1. 
A sportturizmus 
programjának 
kidolgozása 

A 
sportturizmus 
programjának 
prezentációja 

Nyilvános 
betekintés a 
programba 

A turista-
szervezet 
érdek-
lődése a 
Zentai 
Községi 
Sportszö-
vetséggel 
együttmű-
ködve 

Zenta 
Község 
Sportszövet-
sége; Zentai 
Turista-
szervezet, 
helyi 
önkormány-
zati egység 

Nincs szükség 
póteszközökre 

9.5.4. A média megnövelt szerepe és felelőssége a sport fejlesztésében és popularizálásában 
Аktivitás 9.5.4.1. 
Megnövelve az 
információk száma a 
zentai sportolók 
tevékenységéről 

A média 
fokozott 
rálátása a 
sportese-
ményekre 

Újságok, 
társadalmi 
hálózatok 

A sajtóval 
megbízott 
személy 
kinevezése 

Zenta 
Község 
Sportszö-
vetsége 

Nincs szükség 
póteszközökre 

IRODALOM  

a program kidolgozásánál felhasznált legfontosabb dokumentumok 

1. A sportról szóló törvény – Az SZK Hivatalos Közlönye 10/2016 
2. A Szerb Köztársaság sportfejlesztési stratégiája a 2014- 2018. közötti időszakra 
3. A Szerb Köztársaság sportfejlesztési stratégiája megvalósításának akcióterve a 2014- 2018-as 

időszakra 
4. Vajdaság Autonóm Tartomány sportfejlesztési programja a 2016- 2018. közötti időszakra 
5. Zenta Község sportfejlesztési stratégiája a Сента 2012- 2016-os időszakra  
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Javaslat 
A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.) 138. szakaszának 2. 

bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 
1. bekezdésének  7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a 2017. március 10-én
tartott ülésén meghozta az alábbi   

RENDELETET 
Zenta község területén a  sport terén a  polgárok szükségleteinek és  érdekeinek  a  

kielégítését  szolgáló programok  jóváhagyásáról és  finanszírozásáról 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  

1. szakasz

A jelen rendelettel a KKT előirányozza a programok, illetve projektumok 
jóváhagyásának feltételeit, ismérveit, módját és eljárását, amelyekkel kielégítik a  polgárok 
szükségleteit és érdekeit  a sport terén és odaítélik az eszközöket,  a program-, illetve 
projektumjavaslat  tartalmára, és a dokumentációt,  amelyet  a javaslat mellett be kell nyújtani, a 
program megvalósításáról  szóló jelentés  tartalmát, a  jóváhagyott programok,  illetve 
projektumok  megvalósítása ellenőrzésének módját és eljárását és az adatok  nyilvános 
közzétételének módját a finanszírozásra javasolt programokról, illetve  projektumokról.  

A sportról szóló törvényt (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/16. sz.) (a továbbiakban: 
törvény) és  a sport terén az általános érdekek megvalósítására  a programok jóváhagyásáról és 
finanszírozásáról szóló szabályzatot (az SZK Hivatalos Közlönye, 64/16. sz.),  amelyek  a 
programok és projektumok  jóváhagyásának  feltételeire, ismérveire  és módjára, illetve  a 
tevékenység finanszírozására vonatkoznak,  amelyekkel a sport terén  megvalósul az általános 
érdek,  a szerződéskötésre,  a jelentés benyújtására,  a  megvalósítás  ellenőrzésére  és  a  kapott 
eszközök  visszatérítésének  kötelezettségére,  megfelelően kell alkalmazni  a programokra, 
illetve tevékenységekre, amelyekkel  Zenta községben kielégítik a  polgárok  szükségleteit és 
érdekeit a  sport terén.  

2. szakasz

A polgárok  szükségletei  és  érdekei   a  programok  és  projektumok (a továbbiakban: program) 
finanszírozása vagy társfinanszírozása által  valósul meg Zenta község költségvetési eszközeiből, 
összhangban a törvénnyel, éspedig:  

1. az éves programok, éves szinten az alábbiakat öleli fel:

- a sport rekreáció serkentésére és annak előmozdítása feltételeinek 
megteremtésére, illetve a polgároknak, főként a gyerekeknek, fiataloknak, 
nőknek  és a rokkant személyeknek  a  sporttal való foglalkozása,  

- sportlétesítmények kiépítése, fenntartása és felszerelése a helyi önkormányzati 
egység területén, különösen a szabadtéri sportpályák a lakott településeken 
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vagy azok közelében és az iskolai sportlétesítményekét, és a sportfelszerelést 
és a kellékek beszerzését,  

- a helyi önkormányzati egység számára különös jelentőséggel bíró 
sportversenyek megszervezése,  

- a helyi önkormányzati egység területén a sportszervezetek részvétele  a hazai 
és az európai klubversenyeken,  

- az iskoláskor előtti gyermekek testnevelése és az iskolai sport (a fizikai 
gyakorlatok előmozdítása, az iskolai sportszekciók, a társaságok,  a községi és  
községközi iskolai sportversenyek és egyéb),  

- a sportszervezetek tevékenysége, amelyeknek a székhelye a helyi 
önkormányzati egység területén van, amelyek  különös jelentőséggel  bírnak a  
helyi önkormányzati egység számára a  program  értékelése és  osztályozása 
alapján,  

- a sporttovábbképzés a kategorizált sportolók különösen a tehetséges sportolók 
ösztöndíjazása,  

- a polgárok, a sportolók és a sportrendszer egyéb résztvevőinek az edukációja,  
tájékoztatása és tanácsadása a jelentős kérdéseket illetően  a megfelelő 
sportaktivitásokkal és tevékenységgel  való foglalkozásra, 

- időszakos tesztelések, elemzések begyűjtése és a mérvadó információk 
disztribúciója, kutatási-fejlesztési  projektumok és  sportkiadványok kiadása a 
helyi önkormányzati  egység területén a polgároknak  a  sport terén való 
szükségleteinek a megfelelő kielégítésére,  

-  a polgárok sportszükségleteinek a kielégítésére a sportrendszer résztvevői 
szakmai munkájának előmozdítása és a magasan szakképzett 
sportszakemberek  és  élsportolók foglalkoztatásának serkentése a helyi 
önkormányzati egység területén,  

- díjak és elismerések az elért sporteredményekért és hozzájárulás a sport 
fejlesztéséhez,  

 
2. külön programok nyilvános felhívás alapján, éspedig:  
 

- sporttáborok feltételeinek és megszervezésének a biztosítása a tehetséges 
sportolók  sportfejlesztésére és a velük való szakmai munka minőségének 
előmozdítása,  

- a sportolók egészségének előmozdítása és a sportolók megfelelő sport-
egészségügyi oktatásának biztosítása, különösen a fiatalokat illetően, 
beleértve az antidopping oktatást is,  

- a negatív jelenségek megakadályozása a sportban (dopping, erőszak és 
méltatlan viselkedés, a sporteredmények beállítása stb.), 

- az állami tulajdonú sporttermek és sportlétesítmények, amelyeknek a 
használója a helyi önkormányzati egység és a helyi önkormányzati egység 
tulajdonában levő sportlétesítmények ésszerű és  rendeltetésszerű használata, 
sportaktivitásokra való használatának  jóváhagyása, a sportban  résztvevők 
edzési időpontjának meghatározása. 

 
Zenta község számára a sport terén különleges jelentőséggel bíró szervezeteket, 
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a községben   a szervezetek  osztályozása és  Zenta község  sportfejlesztési programja   alapján  
állapítjuk meg. 
 
 A jelen szakasz  1. bekezdése szerint a  polgárok  szükségleteinek  és érdekeinek  a  
kielégítésére Zenta község  a  költségvetésében  megfelelő eszközöket biztosít,  a törvénnyel és a 
jelen rendelettel megállapított elsőbbségek  tiszteletben  tartása mellett, valamint  a  helyiségbeli 
funkcionális feltételeket illetően a sporttevékenység ellátására. 
 
 Meghatalmazzuk Zenta község Községi Tanácsát,  hogy  külön szabályzatok  
meghozatalával  a jelen rendelet értelmében közelebbről rendezze a feltételeket, az ismérveket  
és  az éves  és  különleges  programok  jóváhagyásának módját, a sportszervezetek 
osztályozásának  módját,  a  kategorizált sortolók ösztöndíjazási programjának finanszírozását, 
és a sporteredményekért az elismerések és  díjak  finanszírozásának programját,  Zenta község 
sportfejlesztési programja alapján a 2017-től 2018-ig tartó időszakra, az  aktivitások  és  a 
végrehajtás koordinálásában  illetékes bizottság javaslata alapján,  amelyet  a község 
polgármester  nevez ki erre az időszakra.   
 
II. A  PROGRAMOK  JÓVÁHAGYÁSÁNAK  ISMÉRVEI ÉS AZ ESZKÖZÖK 
ODAÍTÉLÉSE 
 

3. szakasz  
 

A programokat, amelyekkel a sport terén kielégítjük a  polgárok  szükségleteit és érdekeit (a 
továbbiakban: programok) jóvá lehet hagyni, amennyiben  eleget tesznek  az alábbiak  
tekintetben:  
 

1) a program javaslattevője,  
2) a programhordozó,  
3) a program tartalma és minősége 
4) a program finanszírozása. 

 
A program javaslattevője  

 
4. szakasz  
 

Az éves és külön programok javaslatait, összhangban a törvénnyel és a jelen 
 rendelettel,  a következő szervezetek  nyújtják be: 
- Zenta Község Sportszövetsége – a saját éves programjavaslatát és Zenta község területén 

működő sportszervezetek évi programjavaslatát a jelen  rendelet  2. szakaszának 1.  pontjával 
összhangban,  

- a sport terén Zenta község területén székhellyel rendelkező sportszervezetek  külön 
programjavaslatát, a jelen rendelet 2. szakaszának 2. pontja szerint.  

  
A kategorizált sportolók, különösen a perspektív sportolók sporttovábbképzésének 

ösztöndíjazási éves programjavaslatát csak a sportszervezet által lehet benyújtani,  amelynek  a  
sportoló a tagja.  
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A tanulók oktatáson kívüli sportaktivitásával kapcsolatos programokat illetően, iskolai 

sportszekciók, iskolai sportegyesületek és csapatok, az iskoláskor előtti gyermekek szervezett 
testnevelése játék és sportaktivitások által, valamint a sportban a szakmai munka ellátásával 
kapcsolatban, az iskoláskor előtti intézményeknek és az iskoláknak, összhangban a törvénnyel, a 
sport terén  szervezeti státusuk  van.   

 
Az éves és külön programjavaslatok egy vagy több program egészből állnak, és azokat 

minden területre külön kell benyújtani, összhangban a jelen rendelet 2. szakaszával. 
 

Programhordozók  
 

5. szakasz  
 

 A programhordozónak:  
1) regisztrált kell, hogy legyen, összhangban a törvénnyel,  
2) be kell legyen jegyezve  a  nemzeti  nyilvántartásba, összhangban a törvénnyel,  
3) kizárólag vagy főképp nem nyereséges alapon üzletel, ha a törvény ezt másképpen nem 
rendeli el,  
4) a székhelyének Zenta község területén kell lennie,  
5) közvetlenül felelősnek kell lennie a program  előkészítésében és lefolytatásában,  
6) előzőleg a tevékenységet legalább egy évig végezte,  
7) eleget tesz, összhangban a törvénnyel, az előirányozott feltételeknek a sportaktivitás- és 
tevékenység ellátásában,  
8) sikeresen megvalósította a jóváhagyott programot, amennyiben programhordozó volt az előző 
években,  
9) rendelkezik teljesítménnyel a program megvalósításához,  
10) tagja a megfelelő hatásköri nemzeti sportági szövetségnek. 
 
 A programhordozó nem lehet:  
 

1) felszámolási-, csődeljárás és a tevékenység ellátásának ideiglenes tilalma alatt,   
2) zárolva az üzletviteli számlája a program megvalósításáról szóló szerződés megkötésének 

és a költségvetési eszközök átutalásának (befizetésének) pillanatában az üzletviteli 
számlájára, nem lehet adótartozása vagy más tartozása a szociális biztosítás 
szervezeteivel szemben,  

3) az utolsó két évben a pénzügyi üzletvitelével szabálysértésért vagy gazdasági  kihágásért, 
a vagyon  használatával, a gyermekekkel való munkában és a sportban  a  negatív 
jelenségek megakadályozásával kapcsolatban nem lehet  jogerős 

határozattal büntetve. 
 

6. szakasz  
 

A programhordozónak nem hagyjuk jóvá a programot az eszközök odaítélésének 
eljárásában, ha: 

1) érdekütközésben volt,  
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2) szándékosan vagy végső figyelmetlenséggel hamisan mutatta be az adatokat,  
amelyeket  a  program  benyújtásának űrlapján kértünk,  vagy ha elmulasztotta minden  
információ megadását,  
3) megkísérelt bizalmas adatokhoz hozzáférni vagy kihatni a jelen rendelet szerinti 
szakmai bizottságra vagy Zenta község hatásköri szerveire az értékelési időszak alatt 
vagy valamely előző, az eszközök odaítélésének eljárásában. 

 А programhordozó nem kaphat eszközöket Zenta község költségvetéséből a programjai 
megvalósítására  két éven keresztül,  a naptól számítva, amikor megállapítást nyert, hogy teljes 
egészében nem rendeltetésszerűen használta fel a  program megvalósítására jóváhagyott 
eszközöket, vagy a mulasztásával a lényeges részben nem érte el  a  program  tervezett hatását. 
 
 A programhordozóknak nem lehet jóváhagyni eszközöket új program  megvalósítására,  
mielőtt  benyújtotta volna a jelentését a  jóváhagyott  program megvalósításáról és realizálásáról, 
összhangban  a  jelen rendelet 22. szakaszával. 
 

A program minősége és tartalma 
 

7. szakasz  
 

 A programjavaslatnak eleget kell tennie az alábbi ismérveknek:  
 

1. hogy hozzájárul a polgároknak a sport terén a szükségletei és érdekei  
kielégítéséhez,  amelyeket a törvény állapít meg,  

2. hogy összhangban van a törvénnyel, a Szerb Köztársaság Nemzeti 
Sportfejlesztési Stratégiával és Zenta község sportfejlesztési programjával, 

3. hogy összhangban van a hatásköri nemzeti sportszövetség négyéves  
fejlesztési  programjával,  

4. hogy összhangban van  a hatásköri  sportszövetség sportszabályaival,  
5. hogy a külön programok esetében összhangban van a nyilvános felhívásban 

felsorolt feltételekkel, ismérvekkel és célokkal,   
6. hogy Zenta község területén valósul meg, kivéve az előkészítési és  részvételi 

programokat a  nemzetközi sportversenyekre,  
7. hogy összhangban van a nemzetközi szervezetek dokumentumaiban  

megállapított elvekkel,  amelyeknek  tagja a Szerb Köztársaság,  
8. hogy jelentős és hosszú távú hatása van  Zenta község területén a  sport 

fejlesztésére, 
9. hogy a folyó évben megvalósulásra kerül,  
10. hogy előirányozza a programban résztvevők megfelelő számát és a program 

megvalósításához szükséges erőforrásokat, és hogy nem áll fenn semmiféle 
gyanúja a  program megvalósítása lehetőségének,  

11. hogy szabály szerint, elő lett irányozva a program szakaszonkénti 
finanszírozása. 
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A program finanszírozása  
 

8. szakasz  
 

 А programot egészében  vagy részben és mértékben,  valamint a feltételek mellett  
finanszírozzuk, amelyek  biztosítják,  hogy a helyi önkormányzati egység költségvetéséből az  
eszközök  legalacsonyabb felhasználása  mellett  elérjék a tervezett eredményeket.  
 
 А programot egyszeri  alkalommal  vagy részletekben  finanszírozzuk,  a  program  
megvalósítására szánt időszaktól függően.  
 

A jelen  rendelet  2. szakasza 1.  bekezdése 1.  pontjának 1., 2. és 5. fordulata szerint a 
kiválasztáskor előnyt  élveznek a programok, amelyekkel  Zenta községben a   polgároknak a 
sport terén a szükségleteit elégítjük ki,  illetve  más programok csak akkor lehetnek jóváhagyva, 
miután a sport terén kielégítik a polgárok ezen  szükségleteit.  
 

9. szakasz  
 

A program pénzügyi terve (költségvetése), amelyet a programmal látnak elő, az alábbi kell, 
hogy legyen:   
 
- megvalósítható és tárgyilagos – hogy reális összegeket terveztek minden eszközforrás és 

költségfaj szerint,  
- felölelő – hogy tartalmazzon minden költséget minden finanszírozási forrásból,  
- strukturális – hogy úgy legyen megfogalmazva, hogy teljes egészében kísérje a program 

kidolgozására előirányozott űrlap követelményeit,  
- kiegyensúlyozott – a tervezett költségekhez képest,  
- pontos és reális - minden költségfaj szerint. 
 

10. szakasz 
 

 A program megvalósításának pénzügyi terve a program megvalósításának a  közvetlen 
költségeiből, a  program  közvetlen megvalósításában  igénybe vett   személyek  keresetéből és  
tiszteletdíjából, az anyagi  költségekből és a program  megvalósításának adminisztrációs 
költségeiből (igazolt közvetlen költségek) és a programhordozó igazolt pótköltségeiből (igazolt 
közvetett  költségek) tevődik össze, melyek nem lehetnek  15%-kal magasabbak az igazolt  
közvetlen  költségektől.  
 
 Az igazolt közvetlen költségek szükségesek kell hogy legyenek  a  program  
megvalósítására,  valósak, részletesnek és könnyen  ellenőrizhetőek kell hogy legyenek.  
 
 Az igazolt közvetett költségek akkor elfogadhatóak, ha nem  ölelik fel  a  költségeket,  
amelyek  a  program  pénzügyi tervével a  program egy részének  a  közvetlen  megvalósítására  
szántak.  
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 A közvetett költségek nem fogadhatóak el, ha a programhordozó más alapon kapott a 
munkájáért megfelelő eszközöket Zenta község költségvetéséből.  
 
 A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti költségeket elismerjük:  
 

1. a program megvalósításában foglalkoztatott személyek keresetére – a Szerb 
Köztársaságban két átlagos  bruttó kereset mértékéig az előző évre vonatkozóan,  a 
statisztikában hatáskörrel rendelkező szerv adatai szerint,  havi szinten  elszámolva,  

2. a személyek tiszteletdíjára, akik részt vesznek a meghatározott program egészének 
megvalósításában - a Szerb Köztársaságban két átlagos bruttó kereset mértékéig az előző 
évre vonatkozóan, a statisztikában hatáskörrel rendelkező szerv adatai szerint, havi 
szinten elszámolva egy program egészre,  

3. a hazai  útiköltségekre (elhelyezés, étkezés, utazás, napidíjak és  az utazással kapcsolatos 
egyéb költségek) és a külföldi útiköltségekre (elhelyezés, étkeztetés, utazás,  napidíjak,  
útlevelek beszerzése,  védőoltásra és orvosi vizsgálatokra és az utazással  kapcsolatos  
többi költségre) a program megvalósításában  résztvevő személyek programaktivitásainak  
az ellátása céljából – az állami tisztviselőkre és közalkalmazottakra  érvényes 
jogszabállyal összhangban  elismert  költségek mértékéig, a feltétellel,  hogy 
összhangban a törvénnyel lettek leszerződve, azzal, hogy  kivételesen   el lehet ismerni a  
sportolók étkeztetésének biztosítása szolgáltatásának  költségeit,  a szerződött  
szolgáltatásokon kívül, a feltétellel, hogy az étkeztetését az előkészületeken vagy a 
versenyeken  tárgyilagos  körülmények következtében a  szerződött  szolgáltatások  
keretein belül nem lehetett  megvalósítani  teljes egészében vagy  részben (jegyek az 
evezőpályákon,  céllövöldékben  stb.), 

4. a felszerelés vásárlására és más szolgáltatások kifizetésére - a feltétellel, hogy  
szükségesek  a  program megvalósításához,  és összhangban vannak a piaci árakkal, 
illetve, hogy a közbeszerzéseket rendező  törvénnyel összhangban lettek leszerződve.  

 
A személyek, akik a  programhordozónál  foglalkoztatottak és igénybe lettek  véve, mint a 

program résztvevői a keresetük mellett nem kaphatnak tiszteletdíjat  a  programban  való 
részvételért.  

 
А sport területén egy  szervezetnek  nem  lehet  jóváhagyni  az eszközök több mint 20%-át 

Zenta község költségvetési eszközeinek  teljes összegénél, amelyeket  a  sport területe 
programjainak finanszírozására irányoztak elő,  azzal, hogy  a  programok legalább  15%,  a 
gyermeksportra kell hogy vonatkozzon  kivéve, ha  ez  ellentétben van a programtevékenység 
természetével amit  kötelezően  mint,  külön program egészet  kell  definiálni.  

 
11. szakasz 

 
Az éves program hordozója a programjavaslatban  feltüntetett  éves program 

megvalósítására köteles a költségvetési eszközök forgalmát külön folyószámlán eszközölni,  
amelyet  kizárólag a költségvetési eszközökre használ, amelyeket a községtől kap, összhangban  
a  jogszabályokkal, amelyek  rendezik  a  költségvetésből az  eszközök átutalását.  
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III. A PROGRAMJAVASLAT  ÉS  A  DOKUMENTÁCIÓ, AMELYET A  JAVASLAT 
MELLETT BE KELL NYÚJTANI  

 
12. szakasz  

 
Az éves és külön programok javaslatait külön kell benyújtani minden programhordozóra 
vonatkozóan és a jelen rendelet 2. szakasza szerint,  a  polgárok  szükségleteinek és érdekeinek  
minden  területére. 
 
 A programjavaslat részletes adatokat tartalmaz az alábbiakról:  
 

1) programhordozóról  
2) a polgárok szükségleteinek és érdekeinek területéről amelyen megvalósul a  jelen  

rendelet  2. szakasza szerinti  program,  
3) a program megvalósításában a résztvevőkről és a minőségükről, amelyben  igénybe lettek 

véve,  
4) a célokról és a várt eredményekről, beleértve, hogy milyen problémákat old meg a 

program, és a lakosság mely csoportjait illetően, és hogy milyen módon fog hasznos lenni 
a program,  

5) az aktivitás fajtájáról és tartalmáról és idejéről, és a program megvalósításának, illetve az 
aktivitás ellátásának helyéről,  

6) arról, hogy hogyan végzik a program sikerességének osztályozását (a program 
eredményének értékelése),  

7) a program pénzügyi tervéről (költségvetés), illetve a szükséges pénzeszközökről,  
kimutatva a költségek  faja szerint és megállapítva  az elszámolással vagy átalányos 
összegben,  

8) az eszközök használatának ütemtervéről (időszak, amelyben az eszközök szükségesek és 
a határidők, amikor szükségesek),  

9) a program megvalósulásának belső figyelemmel kísérésének és ellenőrzésének  módjáról 
és az eredmények kiértékeléséről,  

10) a programhordozó előzőleges és jövendőbeli finanszírozásáról.  
 
 

13. szakasz  
 

A programjavaslatokat akkor vitatjuk meg, ha adottak a  következő formális ismérvek:  
 

1. hogy a programjavaslat mellett megküldték a kísérő levelet, amelyben  feltüntették az 
alapvető információkat  a  programhordozóról és  a javasolt programról (a 
programhordozó neve és a program neve,  időbeli tartama,  a  kért eszközök  pénzbeli  
összege),  

2. a jelen rendelet 2. szakasza szerint a polgárok általános szükségleteinek és érdekeinek a 
területe, amelyet aláírt a javaslattevő képviselője, illetve a programhordozó  
meghatalmazott személye,  
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3. hogy a programjavaslatot a megállapított űrlapon nyújtották be (applikációs 
nyomtatvány), olvashatóan kitöltve (gépelve vagy nyomtatva), a hivatalos használatban 
levő nyelven,  

4. hogy teljes, világos, precíz legyen, és hiteles adatokat tartalmazzon,  
5. hogy az előirányozott határidőn belül legyen benyújtva.  

A programjavaslatot, illetve az applikációs (jelentkezési) űrlapot Zenta község 
Községi Tanácsa írja elő, külön szabályzat mellékleteként a programjavaslat feltételeinek 
rendezéséről, ismérveiről és minősége értékelésének módjáról.  
 

14. szakasz  
 

A programjavaslat mellett, amelyet az előirányozott űrlapon nyújtottak be, be kell 
nyújtani a jelen rendelettel  megállapított dokumentációt és  más dokumentációt,  amellyel  
bizonyítják a feltételek megléttét,  valamint a javaslattevő, illetve  a  programhordozó 
képviseletére  meghatalmazott személy írásos  nyilatkozatát, hogy  nem  állnak fenn akadályok a  
jelen rendelet 6. szakasza szerint.  

 
A programjavaslat űrlapját és a dokumentációt, amelyet a programjavaslat  mellett  meg 

kell küldeni,  teljes egészében ki kell tölteni, és három példányban kell megküldeni,  azzal, hogy  
a  programjavaslat  űrlapját meg kell  küldeni  elektronikus formában  is (CD,  adathordozó).  

 
Minden kötelező és kísérő dokumentációt, valamint a kompakt diszket vagy adathordozó 

memóriáját (CD / adathordozó), a Községi Tanácsnak, illetve a  bizottságnak kell megküldeni  
Zenta község címére, lepecsételt  borítékban  / csomagban,  védve a sérülésektől,  amelyek a 
szállítás közben következhetnek be, ajánlott postával, küldönc által vagy személyes átadással.  

 
A programjavaslat, amelyet több borítékban, azaz csomagban küldenek, nem lesz 

figyelembe véve.  
 
A programjavaslatot tartalmazó boríték az elülső oldalán legalább az alábbi  adatokat 

kell, hogy tartalmazza:  
 

1) az éves / külön program nevét, amellyel kielégítik  a  polgárok szükségleteit  
    és  érdekeit a sport terén, 
2) a javaslat benyújtójának a nevét,  
3) a javaslat benyújtójának a címét,  
4) a megjegyzést, hogy ne bontsák fel a nyilvános felhívás határidejének letelte 
    előtt (a külön programokat illetően).  

 
 Amennyiben a beérkezett programjavaslat nem a jelen szakasz  3., 4. és 5.  bekezdéseiben  
előírt  módon kerül benyújtásra,  Zenta község  meghatalmazott személye haladéktalanul rámutat 
erre a mulasztásra a  program  benyújtójának és  felhívja, hogy hét napon belül hárítsa el a 
hiányosságokat.  
 
 A programjavaslat bejelentésének űrlapja elérhető  Zenta község hatásköri  szolgálatainál 
és Zenta község hivatalos honlapján.  
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15. szakasz  

 
Ha a programjavaslatot Zenta Község Sportszövetsége nyújtja be, összesítve a  saját  

programját és a sportszervezetek  programjait,  a programjavaslatot külön, minden 
programhordozó számára kell benyújtani (külön  űrlap minden  programhordozóra és a jelen 
rendelet  2. szakasza szerint,  a polgárok  szükségleteinek és érdekeinek minden területére, a 
programhordozók szerint minden javaslat összesített áttekintése benyújtásával). 
 

16. szakasz  
 

Az éves programok javaslatát a programnaptárban megállapított ütem szerint kell 
megküldeni, összhangban a törvénnyel. 

 
A külön programok javaslatait a nyilvános felhívásban megállapított határidőben  kell  

megküldeni. 
 
Összhangban a törvénnyel, a Községi Tanács  kivételesen  jóváhagyhat egy bizonyos 

programot, amellyel  a jelen rendelet 2. szakasza szerint a polgárok szükségleteit és  érdekeit 
valósítják meg a sport  terén, az év folyamán  benyújtott programjavaslat alapján, nyilvános 
felhívás nélkül, sürgősségi eljárásban,  abban az esetben, ha olyan programról van szó, amely  
különleges jelentőséggel bír a polgárok  szükségleteinek és érdekeinek  a kielégítésében  a  sport 
terén, és azt  a  programok előterjesztőinek a meghatalmazottjai nyújtják be a törvény 
rendelkezései szerint, és amikor olyan programról van szó, amelyet tárgyilagos okokból nem 
lehetett benyújtani összhangban a programnaptárral,  és a program  tárgya és tartalma  olyan, 
hogy csak  egy  bizonyos programhordozó  által valósítható meg sikeresen.  
 

17. szakasz  
 

A Községi Tanács Zenta község költségvetésének elfogadásától számított 60 napon belül 
közzé teszi a nyilvános tájékoztatást a község költségvetésében a  maximálisan  rendelkezésre  
álló eszközökről az éves programok és  a külön programok finanszírozására, a polgárok  
szükségletei  és  érdekei szerintnt.  

 
A Községi Tanács döntésével megállapíthatóak a maximálisan engedélyezett  összegek a 

sport terén  az  egyes  általános érdekű területekre programonként,  amelyet közzé kell tenni  
Zenta község hivatalos honlapján a  program javaslatának kezdete előtt.  

 
Amennyiben ilyen döntést hoznak, a maximálisan engedélyezett összeget fel kell tüntetni 

a  nyilvános  felhívásban és  a  nyilvános tájékoztatásban.  
 
A sportszervezetek a javaslataikat az előirányozott űrlapon az éves programokra   a folyó 

év  április 20-áig megküldik Zenta Község Sportszövetségének. 
 
A Sportszövetség megvitatja a szervezetek beérkezett javaslatait a sport területére,  

megállapítja  az éves programok  végső javaslatait, amelyeket  a  községi  költségvetésből 
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finanszíroznának,  felülvizsgálja a programjavaslatok  javaslatait  és az űrlapokat a  
programjavaslatra, és  június  1-jéig  megküldi a  Községi Tanácsnak, illetve  a  bizottságnak  az 
előirányozott űrlapokon,  együtt a javasolt programok egyesített összefoglalójával. 
 

18. szakasz  
 

Az éves és külön programok értékelésére a község polgármestere szakmai bizottságot 
alakít (a továbbiakban: bizottság).  

 
A bizottságnak elnöke és négy tagja van, akik közül az egyik tag Zenta Község 

Sportszövetségének a képviselője.  
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti bizottság olyan személyekből áll, akik  

tapasztalattal rendelkeznek a sport területe szervezeteinek igazgatásában és a sport területének 
programjaiban.  

 
A község polgármestere alakíthat külön szakmai bizottságot a jelen rendelet 2.  szakasza 

szerint a  polgárok  szükségletei  és érdekei bizonyos területének  programjai értékelésére. 
 
A bizottság gyakorolja a szakmai vizsgálatot és osztályozza a benyújtott  javaslatokat, 

összhangban a jelen rendelettel, és  megküldi a  Községi Tanácsnak a program  jóváhagyásának 
javaslatát. 

 
A bizottság a  programjavaslatokat illetően,  amelyek esetében  fennáll a szükséglet 

kiegészítő információk vagy magyarázatok, vagy kiigazítások iránt,  a Községi Tanácsnak a  
javaslat megküldése előtt,  kérhet kiegészítő magyarázatot vagy  kiigazítást a benyújtótól, illetve 
a programhordozótól.  

 
A bizottság egy bizonyos kérdéssel kapcsolatban  kérhet és beszerezhet  írásos  

szakvéleményt a  kiemelkedő szakemberektől vagy a megfelelő szervezetektől. 
 

19. szakasz  
 

A programjavaslatot a bizottság az alábbi ismérvek szerint osztályozza:  
 
- a formális (adminisztrációs) feltételek megléte, amelyeknek eleget kell tennie a  

programjavaslatnak,  
- a benyújtót, illetve a programhordozót illető feltételek megléte, amelyeket  a  törvény és a 

jelen rendelet  állapítanak meg,  
- a programcélok összehangoltsága a jelen rendelet 2. szakaszával, a polgárok szükségleteivel 

és érdekeivel a sport terén és Zenta község sportfejlesztési programja céljaival,  
- a programjavaslat minőségének értékelése. 
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20. szakasz  
 

A programok jóváhagyásának eljárása, amelyek át lettek véve az előirányozott határidőn 
belül, három szakaszban történik.    

 
Az első szakaszban  eszközölni kell  az adminisztrációs (formális)  ellenőrzést és  a 

feltételek  és ismérvek  meglétének   osztályozását a  programhordozó tekintetében,  a 
programjavaslat  formáját és az  előterjesztett program megfelelőségét, amely a  törvénnyel, a 
jelen  rendelettel  és  a nyilvános felhívással kerül megállapításra,  amikor  külön programokról 
van szó. 

 
A második szakaszban  eszközölni kell  a  program minőségének  értékelését a Községi 

Tanács által  megállapított  feltételek szerint,  és meg kell állapítani  a  javaslatot a  Községi 
Tanácsnak a  program jóváhagyására.  

 
Az első és a második szakaszt a bizottság folytatja le.  
 
A programminőség értékelése alapján, összhangban a Községi Tanács szabályzatával, a 

bizottság  megállapítja az előzetes javaslatot a programok jóváhagyására. A bizottság minden 
programjavaslatot megjelöl a következő kommentárokkal: „Nem igényel kiegészítő 
tárgyalásokat” vagy „Igényel kiegészítő tárgyalásokat”. Amennyiben az előzetes javaslattal a 
programok jóváhagyására  alacsonyabb  eszközöket irányoznak elő, mint amennyi  a  
programjavaslat pénzügyi tervével előirányozott, a programot kötelezően meg kell  jelölni a 
kommentárral „Kiegészítő tárgyalásokat igényel”. A kommentár esetében, miszerint a 
programjavaslat  kiegészítő tárgyalásokat igényel,  a bizottság  megállapítja  a tárgyalás keretét 
és  tárgyalásokat folytat, azzal, hogy a tárgyalás során kötelezően definiálja azt is, hogy  mely  
programaktivitások  kerülnek megvalósításra,  amennyiben  a programra a programjavaslattal 
megállapított költségvetéstől alacsonyabb eszközöket kell  jóváhagyni. A tárgyalásokon előnyt 
azok a programok élveznek, amelyek a bizottság  osztályozása szerint jobb minőségűek. A 
tárgyalások eredménye lehet pozitív vagy negatív.  A tárgyalások pozitív kimenetele nem jelenti 
automatikusan az eszközök jóváhagyását.  

 
 A tárgyalások befejezését követően a bizottság  megállapítja  a  végső javaslatot,  és  azt 
megküldi  a Községi Tanácsnak.  
 
 A harmadik szakaszban a Községi Tanács dönt a  bizottság  javaslata alapján.  Аz éves és 
külön programok jóváhagyásáról és a jóváhagyott eszközök  mértékéről a  Községi Tanács  
egyedi határozattal dönt.  
 
 A Községi Tanács határozatai az éves és külön programok jóváhagyásáról véglegesek és 
ellenük közigazgatási per folytatható. A közigazgatási per tárgya nem lehet, összhangban a 
törvénnyel, az éves és külön programok alapján kapott eszközök összege.  
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21. szakasz  
 

A jóváhagyott program benyújtójával Zenta község polgármestere szerződést köt  a  
program megvalósításáról.  

 
Ha a programhordozónak a jóváhagyott program megvalósítására alacsonyabb 

eszközöket ítéltek oda, mint a program pénzügyi tervében felsorolt eszközök, a programhordozó 
köteles a program megvalósításáról szóló szerződés megkötése előtt összehangolni a program 
pénzügyi tervét és a programaktivitások megvalósításának tervét az odaítélt eszközök mértékével 
és a jóváhagyott aktivitásokkal a program megvalósításában,  és megküldeni a Községi 
Tanácsnak a javasolt program  kiegészítését, illetve módosítását, amely  össze lett hangolva a  
jóváhagyott eszközök mértékével. 

 
A program megvalósítására az eszközök jóváhagyott összegét átutaljuk a szervezetnek, 

amely a  programot megvalósítja,  összhangban a  szerződéssel  és Zenta község jóváhagyott 
költségvetési arányaival.  

 
IV. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 
22. szakasz  

 
A programhordozó köteles a program megvalósításának befejezésétől számított 15 napon 

belül megküldeni a  Községi Tanácsnak a záró (végleges)  jelentését a program megvalósításáról, 
a komplett dokumentáció fénymásolatával az eszközök  felhasználásáról,  oly módon 
megjelölve,  amely  kapcsolatba hozza  a program  pénzügyi tervéből a  meghatározott fajtájú 
költséggel, lehitelesítve saját bélyegzővel, elfogadás céljából.   

 
Zenta Község Sportszövetsége, mint az éves programok meghatalmazott javaslattevője 

köteles, összhangban a törvénnyel és az alapszabályával, figyelemmel kísérni a jóváhagyott 
programok megvalósítását,  és  a  program  megvalósításának végén jelentést nyújt be a Községi 
Tanácsnak a  program  céljainak és hatásának  a  megvalósulásáról,  és ha  komoly problémákkal 
és  hiányosságokkal szembesül a program megvalósításában,  korábban is.   

 
A program megvalósításáról szóló jelentést az előirányozott űrlapon kell  benyújtani.  
 
A Községi Tanács a  program befejezését követően  eszközli  a  program  

megvalósításának és a tervezett hatás elérésének elemzését,  a céllal, hogy  megállapítsa:  
 
- hogy a programot hatékonyan és effektíven folytatták-e le a felállított indikátorokhoz képest,  
- hogy a kitűzött célok mérvadóak voltak-e,   
- hogy elérték-e az elvárt eredményeket,  
- hogy megvalósult-e a várt hatás,  
- hogy megvalósultak-e a  hatások,  összhangban a felhasznált eszközökkel,  
- hogy biztosított-e a fenntarthatóság. 
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A program megvalósításának elemzését a Községi Tanácsnak a Zenta községnek  a 2017-től 
a 2018-ig terjedő időszakra vonatkozó sportfejlesztési programja lefolytatása  aktivitásainak a 
koordinálásában  illetékes bizottság  készíti elő.  

 
A Községi Tanács a sportszervezetek programjai megvalósításáról szóló jelentések  

megvitatásának az eljárása folyamán alakíthat külön bizottságot a  jóváhagyott eszközök  
rendeltetésszerű felhasználásának ellenőrzésére.  

 
23. szakasz  

 
A jóváhagyott program hordozója, amelynek átutalták az eszközöket, köteles a Zenta 

község költségvetéséből kapott  eszközöket rendeltetésük szerint  felhasználni.  
 
A Zenta község költségvetéséből a sport területén a programok megvalósítására kapott 

eszközöket a törvénnyel előirányozott esetekben vissza kell téríteni teljes egészében  vagy 
részben az eszközök odaítélőjének, együtt az átvétel pillanatától számított késedelmi kamattal.  

 
A jóváhagyott program hordozója köteles, a javak szolgáltatások vagy munkálatok 

beszerzését a  jóváhagyott  eszközök  kereteiben eszközölni,  összhangban a közbeszerzést  
rendező törvénnyel.  

 
A megvalósított költségek elfogadhatóak, ha már nem lettek finanszírozva más  

közbevételekből,  ha  közvetlenül  kapcsolódnak a  jóváhagyott programhoz,  ha a  program 
megvalósításáról szóló szerződés aláírását követően keletkeztek, ha  regisztrálva lettek a  
megfelelő  könyvelőségi dokumentációval, ha alátámaszthatóak eredeti dokumentációval,  a 
világosan feltüntetett  dátummal és összeggel,  és  ha egyeznek  a program  pénzügyi tervében a  
jóváhagyott  költségek  maximális értékeivel.  

 
24. szakasz  

 
A jóváhagyott program hordozói a program megvalósításáról szóló zárójelentés  

elfogadásától számított 15 napon belül,  a munkájukról és a terjedelemről és a felhasznált 
eszközök megszerzésének módjáról szóló jelentést  hozzáférhetővé kell,  hogy tegyék a 
nyilvánosság számára.  

 
A jelen  szakasz 1. bekezdése szerinti jelentést közzé kell tenni  a programhordozó 

honlapján és  az egész év folyamán  hozzáférhető kell, hogy legyen a nyilvánosság számára.  
 
Minden dokumentumon és a médiumok általi tudósításokban a program  

megvalósításával kapcsolatban, amelyekkel megvalósítják a  polgárok  szükségleteit  és  érdekeit  
a  sport  terén, ki kell emelni,  hogy a  programot Zenta község  költségvetési eszközeiből   
finanszírozták.  
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V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  
 

25. szakasz  
 

A programok jóváhagyásának eljárása, amelyekkel a polgárok szükségleteit és érdekeit 
elégítik ki a sport terén, amelyet megkezdtek, de  nem fejeztek  be  a  jelen rendelet  
hatálybalépéséig,  a  jelen rendelet  rendelkezései szerint kerülnek  befejezésre.  

 
Zenta Község Sportszövetsége jelentést nyújt be a Községi Tanácsnak az éves programok 

céljainak és hatásának a megvalósításáról, amelyeknek az előterjesztője, a 2017. évi éves 
programoktól kezdődően. 

 
 

26. szakasz  
 

A jelen rendelet hatálybalépésével megszűnik a Zenta község költségvetéséből a  
testnevelés  és  sport finanszírozása alapjának és mércéinek  a  megállapításáról szóló rendelet 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 11/2012. sz.) érvényessége.  

 
27. szakasz  

 
Jelen rendelet a meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község 

Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 66-5/2017-I  
Kelt: 2017. március 10. 
Z e n t a  

 
Balo Tatjana s.k., 

 
a Zentai Községi Képviselő-testület  

elnök asszonya 

 
INDOKLÁS  

 
A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.) 138. szakaszának 2. 

bekezdése szerint  a  helyi önkormányzati egység a  hatásköri szervei által  rendezi   a  helyi 
önkormányzati egység költségvetéséből az  eszközök  odaítélésének   közelebbi feltételeit, 
ismérveit és az eljárás módját, illetve  a  polgárok szükségletei kielégítésére a  programok 
jóváhagyását a  helyi önkormányzati egység területén, valamint  a finanszírozásra  javasolt 
programokról, a  jóváhagyott programokról és  a  jóváhagyott programok megvalósításáról az 
adatok nyilvános közzétételét.  

Ezen törvény és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusok rendelkezései, amelyeket a 
törvény alapján hoztak meg, amelyek  a  programok és projektumok  feltételeire,  ismérveire  és  
jóváhagyásuk módjára  vonatkoznak, illetve a  tevékenységek finanszírozására,  amelyekkel 
megvalósul az általános érdek a sport terén,  a szerződéskötéseket,  a jelentéstételeket,  a 
megvalósulás   ellenőrzését és  a  kapott eszközök visszatérítési kötelezettségét,   értelemszerűen 
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alkalmazni kell  a  programokra, illetve a tevékenységekre, amelyekkel  a  helyi önkormányzati 
egységben  a  sport területén a polgárok  szükségleteiket elégítik ki.  

A sport területén az aktus összehangolási kötelezettségének tiszteletben tartása  céljából 
Zenta község által a sportról szóló törvénnyel,  valamint a feltételek  biztosítása Zenta községben  
a sportfejlesztési  program a 2017-től a  2018-ig terjedő  időszakra vonatkozó megvalósítása 
feltételeinek biztosítása érdekében,  Zenta Község Képviselő-testülete,  miután megvitatta  Zenta 
község Községi Tanácsának  a  javaslatát a  jelen rendelet  sürgős meghozatalát illetően a 
sportszervezetek idei pénzelésének biztosítása miatt,  meghozta ezt a rendeletet.  
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A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 
65/2008. szám – másik törvény, 41/2009. és 112/2015. szám) 60. szakaszának 3. 
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta község polgármestere 2017. március 
10-én meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

a Zenta Községbeli Mezőgazdasági Földterület Védelmére, Rendezésére és 
Használatára Vonatkozó Éves Programot Véleményező Bizottság tagjainak 

felmentéséről 

I. 

Zenta község polgármestere FELMENTI a Zenta Községbeli Mezőgazdasági Földterület 
Védelmére, Rendezésére és Használatára Vonatkozó Éves Programot Véleményező 
Bizottság tagjait, éspedig: 
1. Gulyás Károly mezőgazdasági termelőt, felsőhegyi illetőségű, Nagyköz 69. szám

alatti lakost, 
2. Sándor József okl. mezőgazdasági mérnököt, zentai illetőségű, Fábri Jenő utca 16.

szám alatti lakost, 
3. Kazinci Szilveszter okl. mezőgazdasági mérnököt, zentai illetőségű, Újsor utca 76.

szám alatti lakost. 

II. 

Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
ZENTA KÖZSÉG 
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-44/2017-II 
Kelt: 2017. március 10-én 
Z e n t a 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
a község polgármestere 
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A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 
65/2008. szám – másik törvény, 41/2009. és 112/2015. szám) 60. szakaszának 3. 
bekezdése és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. 
szakasza 1. bekezdésének 8. pontja alapján Zenta község polgármestere 2017. március 
10-én meghozta az alábbi 

H A T Á R O Z A T O T 

a Zenta Községbeli Mezőgazdasági Földterület Védelmére, Rendezésére és 
Használatára Vonatkozó Éves Programot Véleményező Bizottság tagjainak 

kinevezéséről 

I. 

Zenta község polgármestere KINEVEZI a Zenta Községbeli Mezőgazdasági Földterület 
Védelmére, Rendezésére és Használatára Vonatkozó Éves Programot Véleményező 
Bizottság tagjait, éspedig: 
1. Keceli Mészáros Ervin mezőgazdasági termelőt, tornyosi illetőségű, Bartók Béla utca

16. szám alatti lakost,
2. Pósa Sándor okl. mezőgazdasági mérnököt, zentai illetőségű, Vasútsor 6. szám alatti

lakost,
3. Tomaš Miroslav zentai illetőségű hivatalnokot, Dr. Zoran Đinđić sétány 39/14. szám

alatti lakost.

II. 

A Zenta Községbeli Mezőgazdasági Földterület Védelmére, Rendezésére és Használatára 
Vonatkozó Éves Programot Véleményező Bizottság tagjainak megbízatása a Zenta 
községbeli mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 
éves programot véleményező, Zenta község polgármesterének 2015. március 20-án kelt 
020-24/2015-II számú határozatával kinevezett bizottság tagjai megbízatásának lejártáig 
tart. 

III. 

Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AT 
ZENTA KÖZSÉG 
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
Szám: 020-45/2017-II 
Kelt: 2017. március 10-én 
Z e n t a 

Ceglédi Rudolf, s. k. 
a község polgármestere 
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KIADÓ: 

Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

l f 024/6 444FELELŐS 
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 
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