ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

LII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM
2017. MÁRCIUS 31.

Z E N T A

56.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakaszának 7.
és 11. szakaszának 4. bekezdése alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017. március
31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG NYILVÁNOS ELISMERÉSEINEK A MEGALAPÍTÁSÁRÓL ÉS
ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.szakasz

Zenta község nyilvános elismeréseinek a megalapításáról és adományozásáról szóló
rendelettel (a továbbiakban: rendelet) a KKT megalapítja Zenta község nyilvános elismeréseit (a
továbbiakban: nyilvános elismerés), és rendezi azok fajtáját, adományozásának feltételeit és
módját.
II.
NYILVÁNOS ELISMERÉSEK
2. szakasz
Zenta község a nyilvános elismeréseket olyan jogi és természetes személyeknek
adományozza, akik a termelésben, tudományban, kultúrában, sportban, művészetekben és a
közélet más területén kimagasló eredményeket értek el.
Nyilvános elismerést ugyanannak a jogi személynek legfeljebb ötévente egyszer lehet
adományozni, kivéve a Zenta község mecénása nyilvános elismerést, amely minden évben
adományozható.
A természetes személynek nyilvános elismerést legfeljebb tíz évben egyszer lehet
adományozni, kivéve az Életmű Pro Urbe-díjat és Zenta község díszpolgára címet, amelyeket
csak egyszer lehet adományozni.
3. szakasz
Zenta község az alábbi nyilvános elismeréseket alapítja meg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pro Urbe-plakett pénzbeli díjjal,
Életmű Pro Urbe-plakett, pénzbeli díjjal,
Iuventus Pro Urbe-plakett, pénzbeli díjjal,
Zenta község díszpolgára,
Zenta község mecénása,
A község polgármesterének az elismerő oklevele.
4. szakasz

A Pro Urbe-plakett nyilvános elismerést Zenta község elismeréseként olyan jogi és
természetes személyeknek adományozzuk akik hosszabb időszakon keresztül munkájukban
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kimagasló eredményeket és érdemeket szereztek, amelyekkel hozzájárultak a község
fejlődéséhez, a jelen rendelet 2. szakaszának 1. bekezdésében felsorolt területeken.
Az Életmű-Pro Urbe-plakettet Zenta község elismeréseként olyan természetes
személyeknek adományozzuk akik kiemelkedő, tartós életművet alkottak a tudomány, a
gazdaság, a művészetek, az oktatás és nevelés terén, a közéletben kimagasló eredményeket
értek el, akik a művelődési alkotókészség fejlesztésén munkálkodtak, így cselekedeteikkel és
tevékenységükkel hozzájárultak Zenta község tekintélyének növeléséhez hazánkban és
külföldön egyaránt.
A Iuventus-Pro Urbe-plakettet Zenta község elismeréseként azon községi illetőségű 30
évestől nem idősebb tanulóknak és egyetemi hallgatóknak, valamint tanulói vagy hallgatói
csoportoknak adományozzuk, akik kimagasló tetteikkel és eredményeikkel, kreativitásukkal,
jelentősen hozzájárultak a község tekintélyének növeléséhez.
5. szakasz
A jelen rendelet 4. szakaszában felsorolt nyilvános elismerések minden évben
adományozásra kerülnek, éspedig:
-

Egy Pro Urbe-plakett nyilvános elismerés egy jogi vagy fizikai személynek, vagy egyegy jogi és fizikai személynek,
- Egy Életmű-Pro Urbe-plakett nyilvános elismerés,
- Egy Iuventus Pro Urbe-plakett nyilvános elismerés.
A nyilvános elismeréseket plakett formájában adományozzuk.
A plakett mellett pénzjutalmat is adományozunk a Szerb Köztársaságban
foglalkoztatottankénti egy átlagkereset mértékéig, adó -és járulékmentesen, a statisztikai
teendőkben hatáskörrel rendelkező köztársasági szerv által a SZK Hivatalos Közlönyében
utoljára közzétett adatok szerint.
Az Életmű- Pro Urbe-plakett nyilvános elismerés mellé, amelyet posztumusz
adományozunk, nem jár pénzjutalom.
6. szakasz
A Zenta község díszpolgára nyilvános elismerést Zenta község elismeréseként olyan
Szerb Köztársaság állampolgárának és külföldi állampolgárnak adományozzuk akik kiemelkedő
tetteikkel jelentősen hozzájárultak a község tekintélyéhez, annak dologi és szellemi értékeinek
növeléséhez.
7. szakasz
A Zenta község mecénása nyilvános elismerést Zenta község elismeréseként azon jogi
és természetes személyeknek adományozzuk akik kivételes anyagi és szellemi
hozzájárulásukkal a közjó javára, általános elismerést és kiemelést érdemelnek.
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8. szakasz
A jelen rendelet 6. és 7. szakasza szerinti egy-egy nyilvános elismerés évente
adományozható.
A nyilvános elismeréseket plakett formájában adományozzuk.
9. szakasz
A község polgármesterének elismerő oklevelét a község polgármestere adományozza
alkalmi esetekben az arra érdemes jogi és természetes személyeknek.
III.

A NYILVÁNOS ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ELJÁRÁSA
10. szakasz

A nyilvános felhívást az írott és indoklással ellátott javaslatok benyújtására a jelen
rendelet 4. szakasza szerinti községi nyilvános elismerések adományozására Zenta község
nyilvános elismerései adományozásában illetékes bizottság írja ki, legkésőbb a folyó év március
hónapjának végéig.
A nyilvános felhívást legalább egy napilapban kell közzétenni, amely szerb nyelven
jelenik meg és a Magyar szó napilapban, Zenta község hivatalos honlapján, a nyilvános felhívás
kiírásáról szóló tájékoztatást pedig a helyi kábeltelevíziók egyikén és a rádióban kell
közzétenni.
11. szakasz
Zenta község nyilvános elismerései adományozásában illetékes bizottságot (a
továbbiakban: bizottság), mint a Községi Képviselő-testület időszakos munkatestületét a
község polgármestere és a Községi Képviselő-testület elnöke alkotják tisztségüknél fogva,
három tagot pedig a Községi Képviselő-testület nevez ki, négyéves megbízatási időre.
A község polgármestere a bizottság elnöke.
12. szakasz
A jelen rendelet 4. szakasza szerinti nyilvános elismerések odaítélésére tett indokolt
javaslatot a bizottságnak azon jogi és természetes személyek nyújthatják be, akiknek a
székhelyük, illetve tartózkodási helyük Zenta község területén van, a nyilvános felhívás
kiírásától számított két hónapon belül.
A jelen rendelet 6. szakasza szerinti nyilvános elismerés adományozására az indokolt
javaslatot a Községi Képviselő-testületnek, a Községi Képviselő-testület legalább 15
képviselője együtt vagy a község polgármestere, a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti
határidőben nyújthatja be.
A jelen rendelet 7. szakasza szerinti nyilvános elismerés adományozására az indokolt
javaslatot a Községi Képviselő-testületnek a község polgármestere a jelen szakasz 1.
bekezdése szerinti határidőben nyújthatja be.
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A jelen rendelet 12. szakaszának 2. bekezdése szerinti nyilvános elismerés adományozására
benyújtott javaslatról be kell szerezni a bizottság véleményét.
13. szakasz
А Községi Közigazgatási Hivatal képviselő-testületi teendőkkel megbízott osztálya, a
jelen rendelet 10. szakasza szerinti nyilvános felhívás közzétételével egyidejűleg tájékoztatja
a jelen rendelet 12. szakasza 1. és 2. bekezdése szerinti községi nyilvános elismerések
adományozására meghatalmazott javaslattevőket a nyilvános elismerések adományozására tett
indokolt javaslatok megküldésének lehetőségéről.
14. szakasz
A község nyilvános elismerései adományozására benyújtott javaslatok ellenőrzését azon
szerv szakszolgálata végzi, amely kiírta a nyilvános felhívást.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti ellenőrzés a nyilvános felhívásban közzétett azon
feltételek meglétére irányul, amelyek a részvételre, valamint a határidő tiszteletben tartására
vonatkoznak.
A javaslat, amelyet az előirányozott határidőn kívül küldenek meg, nem kerül
megvitatásra.
A nyilvános felhívást kiíró szerv szakszolgálata, jegyzőkönyvet vesz fel a beérkezett
javaslatokról és a jegyzőkönyvet megküldi a bizottság tagjainak, illetve a Községi Képviselőtestületnek.
15. szakasz
A döntést a jelen rendelet 4. szakasza szerinti nyilvános elismerések adományozásáról
a bizottság, a teljes tagszám szavazattöbbségével hozza meg.
Az üléseit a bizottság megtarthatja és a napirendi pontokról szavazhat elektronikus
posta által is.
A jelen rendelet 6. és 7. szakaszai szerinti nyilvános elismerések adományozásáról a
rendeletet a Községi Képviselő-testület hozza meg.
16. szakasz
A jelen rendelet 4., 6. és 7. szakaszai szerinti nyilvános elismeréseket a község
polgármestere adja át, vagy az általa meghatalmazott személy, a község ünnepének megtartása
kapcsán tartott Községi Képviselő-testület ünnepi ülésén, szeptember 11-én, az 1697. évi
zentai csata napján.
IV.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
17. szakasz
Az adományozott nyilvános elismerésekről nyilvántartást kell vezetni.
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18. szakasz
A nyilvános elismerések külalakjai, formái és képzőművészeti megoldásai, amelyek a
jelen rendelet hatálybalépésének napjáig lettek megállapítva és elfogadva, azok új eszmei
megoldásainak megállapításáig nyilvános felhívás útján, használatban maradnak.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános felhívást a bizottság írja ki, majd
javaslatot tesz a Községi Tanácsnak a nyilvános elismerések formájának és tartalmának a
megállapításáról szóló aktus meghozatalára.
19. szakasz
A jelen rendelet alkalmazásáról a Községi Közigazgatási Hivatal képviselő-testületi
teendőkkel megbízott osztálya gondoskodik.
A közbeszerzésekben hatáskörrel rendelkező osztály, összhangban az érvényes
jogszabályokkal, beszerzi a szükséges számú nyilvános elismerést.
20. szakasz
A Községi Képviselő-testület 2016.07.25-én tartott ülésén a 020-30/2016-I-es számú, a
Zenta község nyilvános elismerései adományozásában illetékes bizottság elnökének és
tagjainak a kinevezéséről szóló határozattal kinevezett, Zenta községnek a nyilvános elismerések
adományozásában illetékes bizottság elnöke és tagjai megbízatási idejük megszűnéséig ellátják
a jelen rendelettel előírt teendőket és feladatokat.
21. szakasz
A jelen rendelet hatálybalépésével érvényességét veszti:
- Zenta község nyilvános elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 7/2009. sz.),
- Zenta község nyilvános elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 9/2009. sz.)
- Zenta község nyilvános elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2009. sz.)
- Zenta község nyilvános elismerései megalapításáról és adományozásáról szóló rendelet
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2013. sz.)
22. szakasz
A jelen rendelet a meghozatalának napjával lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta
Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 17-1/2017-I
Kelt: 2017. március 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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57.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 33. pontja és a környezetvédelmi és –fejlesztési térítményről szóló rendelet
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2014. és 29/2016. sz.) 13. szakasza alapján Zenta Község
Képviselő-testülete a 2017. március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
ZENTA KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI
PÉNZALAPJA ESZKÖZEINEK A FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS
ELFOGADÁSÁRÓL
I.
A KKT ELFOGADJA Zenta község környezetvédelmi költségvetési pénzalapja
eszközeinek a felhasználásáról szóló jelentést.
II.
A jelen végzés a meghozatalának napjával lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község
Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 501-18/2017-I
Kelt: 2017. március 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község – Községi Közigazgatási Hivatal
Építésügyi és kommunális osztály
Felügyelőségi teendők alosztálya
Szám: 501-18/2017-I
Kelt: 2017.03.09-én
JELENTÉS
ZENTA KÖZSÉGBEN A 2016. ÉVBEN A KÖRNYEZETVÉDELMI
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP ESZKÖZEINEK A HASZNÁLATÁRÓL
A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09., 36/09. –
más törv., 72/09 – más törv., 43/11. – az AB határozata és 14/16. sz.) 100. szakaszának 6.
bekezdésével, Zenta község környezetvédelmi költségvetési pénzalapjáról szóló (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 7/2010. sz.) 7. szakaszával, és Zenta község területén a környezetvédelmi és –
fejlesztési térítményről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 6/2014. és 29/2016. sz.)
13. szakaszával összhangban, a KKT meghozza Zenta község környezetvédelmi költségvetési
pénzalapja felhasználásáról szóló jelentést, amelyet a környezetvédelemről szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 72/09. sz. – más törv. és 43/2011. sz. – az AB
határozata) 85., 85.a. és 87. szakaszai szerinti térítményekből valósított meg.
I.

A 2015. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP
FELHASZNÁLÁSÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A 2015. ÉVI FŐBB PONTOK A 2015. ÉVBEN
Serkentő, megelőző és szanálási programok és
projektumok
A környezet állapotát figyelemmel kísérő programok és
projektumok
Tudományos – kutatási programok és projektumok
Oktatási aktivitások és a tudat
erősítése a
környezetvédelem szükségességéről
A környezetvédelem terének programjai és projektumai,
amelyek Zenta község területén a civil szférának, a
kormányon
kívüli
szervezeteknek
és
iskolai
intézményeknek szántak
Tájékoztatás
és adatok közzététele a környezet
állapotáról és minőségéről
ÖSSZESEN ESZKÖZÖK A 2015. évre

Tervezve

Felhasználva

29.300.000,00

20.323.661,76

4.100.000,00

2.530.260,00

100.000,00

0,00

1.200.000,00

788.311,60

100.000,00

99.999,00

200.000,00

19.680,00

35.000.000,00

23.761.912,36

Az előadott kimutatások alapján az alábbi következtetés vonható le:
Kezdő egyenleg a 2015. évben
13.639.840,17 dinár
Bevételek a 2015. évben
15.278.477,60 dinár
Kiadások a 2015. évben
23.761.912,36 dinár
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A 2016. évből áthozott eszközök

5.156.405,41 dinár

Zenta község 2015. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a használatáról
szóló jelentést Zenta község Községi Tanácsa a 2016.02.02-án tartott ülésén fogadta el a
04/2016-os szám alatt, és Zenta Község Képviselő-testülete által 2016.03.31-én került
elfogadásra a 415-1/2016-I-es szám alatt.
A környezetvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09., 36/09. –
más törv., 72/09 – más törv., 43/11. – az AB határozata és 14/16. sz.) 100. szakaszának 6.
bekezdésével összhangban Zenta község területén a környezetvédelmi költségvetési
pénzalap eszközeinek a felhasználásáról szóló jelentés, amely a környezetvédelmi térítmény
és a környezetszennyezési térítmény alapján valósult meg a 2015. évben meg lett küldve a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumnak a 401-00-00259/2016-09-es számon
2016. 02. 08-án és azt a Zentai Községi Képviselő-testület 2016.03.31-én fogadta el az 5014/2016-I-es számon.
Zenta község környezetvédelmi költségvetési pénzalapja eszközeinek a felhasználásáról szóló
jelentés alapján a 2016. évre vonatkozóan környezetvédelmi térítmény és
környezetszennyezési térítmény címén 16.843.594,59 dináros eszközbeáramlást terveztünk.
A tervezett eszközökből 14.065.091,65 dináros jövedelem valósult meg, és az áthozott
eszközök az előző évből 5.156.405,41 dinárt tesznek ki.

Eszközforrások a 2016. évre
A környezetvédelmi térítmény a környezetvédelemről
szóló törvény 87. szakasza szerint és
a
környezetszennyezési térítmény a környezetvédelemről
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/09.,
36/09., 72/09. és 43/2011. sz.) 85. szakasza szerint
A 2015. évből áthozott eszközök
ÖSSZESEN

Tervezve
16.843.594,59

5.156.405,41
22.000.000,00

Megvalósítva

14.065.091,65

5.156.405,41

19.221.497,06

A 2016. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközei felhasználásáról szóló
programmal összhangban 12.930.264,87 dinár lett felhasználva.

382

A 2016. ÉVI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZALAP ESZKÖZEINEK
A FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA
1. Serkentő, megelőző és szanálási programok és
projektumok
Folyó szubvenció a Regionális Hulladéktárolónak
Nagy értékű szubvenció a Regionális Hulladéktárolónak
Az illegális szemétlerakók keletkezésének
megakadályozása Zenta község területén a roma
településeken
Az illegális hulladéklerakók eltávolítása konténerek útján
Zenta község területén
Az urbánus közegekben a parlagfű megsemmisítése és
azok fenntartása
A meglévő és az újonnan ültetett fasorok fenntartása a
zöld közterületeken (öntözés és kapálás)

A helyi elektromos energia megtakarítási tervének
kidolgozása Zenta község energetikai hatékonysága
céljából
A 2015. évből átvállalt kötelezettségek – A nyílászárók
cseréje a közlétesítmények épületeiben, a hőenergia
vesztességének csökkentésére az energetikai hatékonyság
céljából a 404-1-01-3-7/2015-03-IV számú szerződés
szerint
A 2015. évből átvállalt kötelezettségek – A nyílászárók
cseréje a közlétesítmények épületeiben, a hőenergia
vesztességének csökkentésére az energetikai hatékonyság
céljából a 404-1-01-3-26/2015-03-IV számú szerződés
szerint
A 2014. évből átvállalt kötelezettség – A
tervdokumentáció kidolgozása a nyitott csatornák
fenntartására és szanálására Zenta község területén
Egyéb megelőző és serkentő intézkedések, programok és
projektumok, amelyek megvalósítására szükség
mutatkozik
ÖSSZESEN:

2. A környezet állapotának figyelemmel kísérési
programjai és projektumai

Tervezett
1.538.000,00

Felhasznált
1.538.000,00

Megvalósítási
százalék
100,00 %

10.681.018,00

2.490.273,38

23,31 %

180.000,00

177.500,00

98,61%

200.000,00

198.328,00

99,16 %

125.000,00

124.922,05

99,93 %

100.000,00

99.792,00

99,79 %

200.000,00

112.109,00

56,05 %

4.243.013,76

4.242.833,88

894.000,00

894.000,00

100 %

450.000,00

446.940,00

99,32 %

20.670,00

0,00

18.631.701,76

10.324.698,31

Tervezett

Felhasznált

99,99 %

0%
55,41%

Megvalósítási
százalék
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A 2015. évből átvállalt kötelezettségek – a 01-3-II75/2015-ös számú szerződés szerint - A kommunális zaj
monitoringja
A 2015. évből átvállalt kötelezettségek – a 01-3-II74/2015-ös sz. szerződés - A levegő minőségének
monitoringja
A 2015. évből átvállalt kötelezettségek – a 01-3-II76/2015-ös számú szerződés – A zaj felügyelőségi mérése
A kommunális zaj monitoringja
A levegő minőségének monitoringja
A zaj felügyelőségi mérése

ÖSSZESEN:

3. Oktatási aktivitások és a tudat erősítése a
környezetvédelem szükségességéről
A tisztább Zentáért akció
Természetes
anyagból
készült
tasakok
beszerzése (ökotasakok)
Részvételi
díjak
a szemináriumokon és
képzéseken, az elhelyezés költségei, valamint
a napidíjak
Edukációs táblák kidolgozása és elhelyezése
ÖSSZESEN:

4. Programok és projektumok
a
környezetvédelem terén, amelyek Zenta
község területén a civil szektornak, a
kormányon kívüli szervezeteknek és az
iskolai intézmények szántak
Az iskolai intézményeknek szánt programok és
projektumok a környezetvédelem terén
ÖSSZESEN:

5. Tájékoztatás és adatok közzététele a
környezet állapotáról és minőségéről
Tájékoztatás és adatok közzététele a
környezetvédelemmel kapcsolatban (plakátok,
röplapok és hirdetések)

100%

407.910,00

407.910,00

1.000.090,00

1.000.090,00

224.330,00

224.330,00

100%

450.000,00

271.940,00

60.43%

1.000.000,00

571.428,56

57,14%

50.000,00

44.866,00

89,73%

3.132.330,00

2.520.564,56

80,46%

Tervezett

40.000,00
70.000,00

100%

Megvalósítási
százalék

Felhasznált

40.000,00
69.888,00

100 %
99,84 %

50.000,00

0%
0,00

20.000,00
180.000,00

19.980,00
129.868,00

99,9 %
72,14 %

Megvalósítási
százalék
Tervezett

Felhasznált

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

Tervezett

15.968,24

0%
0%

Megvalósítási
százalék

Felhasznált

0,00

0%
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ÖSSZESEN:
AZ ÖSSZES ESZKÖZ A 2016. ÉVBEN

15.968,24

0,00

0%

22.000.000,00

12.930.264,87

58,77%
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A 2016. évben az összes eszköz alapján és a 2016. évben az összes kiadás alapján az a
következtetés vonható le, hogy a 2016. évi környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközeit
67,26%-ban használtuk fel.
Teljes eszközök a 2016. évben
(áthozott eszközök + bevételek)

Teljes kiadások
2016. évben

a A
2016.
évi
környezetvédelmi
költségvetési
pénzalap
eszközei
felhasználásának százaléka

19.221.497,06 dinár

12.930.264,87 dinár

67,26%

Az előterjesztett kimutatások alapján a következő következtetés zárható le:

Kezdő egyenleg a 2016. évben
Bevételek a 2016. évben
Kiadások a 2016. évben
A 2017. évre áthozott eszközök

5.156.405,41 dinár

14.065.091,65 dinár
12.930.264,87 dinár
6.291.232,19 dinár

Tuza Valéria, s. k. okl. építőmérnök
az építésügyi és kommunális osztály vezetője

386

58.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. szám –
másik törvény, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítása, és 83/2014. szám – másik törvény) 18. szakaszának 1. bekezdése, az
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám –
másik törvény, 88/2010., 99/2010., 57/20011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény,
93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 130. szakaszának 1. és 7. bekezdése, valamint 135.
szakaszának 1. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete
a 2017. március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJA MEGBÍZATÁSA MEGSZŰNÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület megállapítja, hogy dr. Surján Gusztáv zentai illetőségű
orvosdoktornak, a zentai Egészségház igazgatójának 2017. március 30-ával megszűnt a tisztsége
a megbízatási idő lejárta miatt.
II.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-47/2017-I
Kelt: 2017. március 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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59.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. szám –
másik törvény, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítása, és 83/2014. szám – másik törvény) 18. szakaszának 1. bekezdése, az
egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám –
másik törvény, 88/2010., 99/2010., 57/20011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény,
93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 130 szakaszának 3 bekezdése és 132. szakaszának 3., 5.
és 6. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.,
83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1.
bekezdésének 9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete
a 2017. március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI EGÉSZSÉGHÁZ IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület dr. Surján Gusztáv zentai illetőségű orvosdoktort négyéves
megbízatási időre kinevezi a zentai Egészségház igazgatójává.
II.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. szám –
másik törvény, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítása, és 83/2014. szám – másik törvény) 18. szakaszának 1. bekezdése értelmében az
intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel.
Az egészségvédelemről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005., 72/2009. szám –
másik törvény, 88/2010., 99/2010., 57/20011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény,
93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése értelmében az
egészségügyi intézmény igazgatóját, igazgató-helyettesét, valamint igazgató-és felügyelő
bizottságának tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.
Az egészségvédelemről szóló törvény 133. szakaszának 2. bekezdése értelmében az
egészségügyi intézmény igazgatójának megbízatási ideje hivatalba lépésének napjától kezdődik.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám
– másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja
értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa
alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottságát és felügyelő
bizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel
összhangban.
A zentai Egészségház a zentai Egészségház megalapításáról szóló rendelettel (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 10/2006., 5/2007. és 13/2008. szám) került megalapításra.
Az egészségvédelemről szóló törvény 132. szakaszának 3., 5. és 6. bekezdése értelmében az
egészségügyi intézmény igazgatója az egészségügyi intézmény igazgatóbizottsága által kiírt
nyilvános pályázat alapján kerül kinevezésre.
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Az egészségügyi intézmény igazgatóbizottsága a nyilvános pályázat lejártának napjától számított
30 napos határidőn belül köteles a jelölt kiválasztását elvégezni, a javaslatot pedig az alapítónak
megküldeni. Az igazgatóbizottság javaslata alapján az alapító a javaslat kézbesítésének napjától
számított 15 napos határidőn belül kinevezi az igazgatót.
A zentai Egészségház Igazgatóbizottsága lefolytatott nyilvános pályázat alapján dr. Surján
Gusztáv orvosdoktort javasolta a zentai Egészségház igazgatójává.
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője véglegesítette a zentai Egészségház igazgatójának
kinevezéséről szóló határozatjavaslatot.
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását
követően meghozta a zentai Egészségház igazgatójának kinevezéséről szóló határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban, ellene pedig
a határozat kézbesítésének napjától számított 30 napos határidőn belül a Belgrád, Nemanja utca
9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt közigazgatási per indítható.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-48/2017-I
Kelt: 2017. március 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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60.

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik
törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33. pontja alapján Zenta
Község Képviselő-testülete a 2017. március 31-én, tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTA KÖZSÉGBELI MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉRE,
RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 2016. ÉVI ÉVES PROGRAM
ESZKÖZEI FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL

I.
A Községi Képviselő-testület a Zenta községbeli mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és
használatára vonatkozó 2016. évi éves program eszközei felhasználásáról szóló jelentést ELFOGADJA.
II.
A Zenta községbeli mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2016.
évi éves program eszközei felhasználásáról szóló jelentés a jelen végzés elválaszthatatlan részét képezi.
III.
Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 320-15/2017-I
Kelt: 2017. március 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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Jelentés a Zenta községbeli mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2016. évi éves program
eszközei felhasználásáról
SorSz.

A befektetés rendeltetése

Tervezve 2016.
évben

1 A mezőgazdasági földterület tagosítása

10.000.000,00

2 A mezőgazdasági földterület lecsapolása

10.700.000,00

3 A mezőgazdasági földterület öntözése

13.000.000,00

4 Parcellák megjelölése, határutak megjelölése
és parcellamezsgyék elhelyezése

8.000.000,00

Megvalósítva
2016. évben

Kifizetés számla alapján

/

/

3.852.710.85 - A Vode Vojvodine VKV által 2016.04.27-én kiadott 4-

260.000,00

30/02779-16 számú határozat a 2016. évi lecsapolási díj
megállapításáról
-A Zenta község és a Tartományi Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és Erdészeti Titkárság között 2016.04.22-én
megkötött 104-401-1776/2016 számú szerződés a mezőgazdasági
földterület lecsapolását szolgáló csatornahálózat rendezéséről
- A Zenta Sporthorgászok Egyesülete által 2016.11.08-án kiadott
1. sz. előszámla

5.690.820,00 - A GeoGIS Consultаnts által 2016.12.19-én kiadott 108/16. sz.
előszámla
- A GeoGIS Consultаnts által 2016.02.01-jén kiadott 05/16. sz.
számla
- A GeoGIS Consultаnts által 2016.03.23-án kiadott 18/16. sz.
számla
- A GeoGIS Consultаnts által 2016.06.27-én kiadott 34/16. sz.
számla
- A szabadkai Vojput által 2016.07.28-án kiadott 2-4923/24 számú
befejezett szituáció
- A Proput Kft. által 2016.10.04-én kiadott 3-16/1. sz. számla
- A Knez Petrol Kft. által 2016.04.28-án kiadott 793/16. sz.
előszámla

5 Határutak rendezése

52.000.000,00

23.529.683,54

6 Egyéb – mezőgazdaság-fejlesztési pénzalap –
munkálatok a mezőgazdasági földterület
védelmével és használatával kapcsolatban

16.000.000,00

15.874.558,75 - Szerződések vissza nem térítendő eszközök odaítéléséről
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7 A jégvédelmi szolgálat berendezése és
felszerelése

8 A
mezőőrszolgálat
felszerelése

berendezése

5.000.000,00

2.124.919,04 - A Poliester Grupa Kft. által 2016.06.13-án kiadott 655. sz.

és

17.200.000,00

9.345.516,05

9 A mezőgazdasági földterület növénykároktól
való védelme

5.800.000,00

806.373,00

10 A mezőgazdasági földterület talajjavítása

5.000.000,00

11 Szélvédősávok kialakítása és karbantartása

6.000.000,00

/

számla
- A VisaProm Kft. által 2016.04.11-én kiadott 913SEMP-2016. sz.
számla
- Az Azur Kft. által 2016.05.20-án kiadott 64-01. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.04.20-án kiadott 02108/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.08.24-én kiadott 04492/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.09.14-én kiadott 05050/16. sz. számla
- Az Eltra Kft. által 2016.04.19-én kiadott 41019. sz. előszámla
- Az Eltra Kft. által 2016.04.26-án kiadott 58/1/2016. sz. számla
- Az Ekskluziv Stil Kft. által 2016.04.26-án kiadott 52369. sz.
előszámla
- A zentai KLKV által 2015.12.31-én kiadott 06874/15. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.01.31-én kiadott 179/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.02.29-én kiadott 1306/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.03.31-én kiadott 1570/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.04.30-án kiadott 2161/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.05.31-én kiadott 3213/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.06.30-án kiadott 3736/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.07.31-én kiadott 3972/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.08.31-én kiadott 4967/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.09.30-án kiadott 5537/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.10.31-én kiadott 5719/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.11.30-án kiadott 6645/16. sz. számla
- A község polgármesterének 2016.09.12-én kelt 401-47/2016-II
számú határozata
- A község polgármesterének 2016.09.12-én kelt 401-48/2016-II
számú határozata
/

3.167.316,80 - A Cseneji Mezőgazdasági Birtok által 2016.11.28-án kiadott 43.
sz. számla
- A zombori Reg.Rasadnik által 2016.11.16-án kiadott 25/016. sz.
számla
- A szabadkai Fiori által 2016.11.22-én kiadott 54/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.05.31-én kiadott 2775/16. sz. számla
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12 A megművelhető mezőgazdasági földterület
termékenységének,
valamint
a
megművelhető mezőgazdasági földterületbe
bejuttatott műtrágyák és növényvédő szerek
ellenőrzése
13 A mezőgazdasági földterület káros és
veszélyes anyagtartalmának megállapítása

4.700.000,00

10.000.000,00

14 Tanulmányi és kutatómunkák

2.300.000,00

15 Egyéb – a mezőgazdasági földterületek
bérbeadása területén illetékes bizottság
felszerelése,
az
állami
tulajdonú
mezőgazdasági földterületek bérbeadási
eljárásának költségei

4.300.000,00

2.229.994,00

/

- A zentai KLKV által 2016.06.30-án kiadott 3741/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.08.24-én kiadott 4493/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.09.30-án kiadott 5566/16. sz. számla
- A zentai KLKV által 2016.11.30-án kiadott 6693/16. sz. számla
- A Zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat által 2016.12.19-én
kiadott 379-01. sz. számla
- A Zentai Mezőgazdasági Szakszolgálat által 2016.04.06-án
kiadott 97-01. sz. számla
/

596.149,93 - A Háló Vajdasági Fejlesztési Alap által 2016.05.10-én kiadott

2.149.608,38

9/2016. sz. számla
- A zentai Severtrans által 2016.01.22-én kiadott 2. sz. számla
- A zentai Severtrans által 2016.01.29-én kiadott 3. sz. számla
- A Gistiks Kft. által 2016.05.10-én kiadott MPS16-0079. sz.
számla
- A zentai Severtrans által 2016.06.15-én kiadott 436. sz. számla
- A zentai Severtrans által 2016.06.03-án kiadott 361. sz. számla
- A zentai Severtrans által 2016.05.27-én kiadott 388. sz. számla
- A Novosadski Sajam által 2016.05.26-án kiadott 2089. sz.
számla
- A Jumol Kft. által 2016.06.06-án kiadott 47/2016. sz. első
ideiglenes szituáció
- Az Antares Stolice Kft. által 2016.06.16-án kiadott IFA-10492016. sz. számla
- Az Antares Stolice Kft. által 2016.07.25-én kiadott PROFAK250704-2016. sz. előszámla
- A Klasik-S által 2016.08.01-jén kiadott 27. sz. számla
- A Klasik-S által 2016.05.24-én kiadott 19. sz. számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.04.09-én kiadott 871/1/2016. sz.
számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.04.12-én kiadott 878/1/2016. sz.
számla
- Az Eltra Kft. által 2016.04.26-án kiadott 57/1/2016. sz. számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.04.12-én kiadott 879/1/2016. sz.
számla
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- A Sabotronic Kft. által 2016.04.21-én kiadott 916/1/2016.
számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.04.14-én kiadott 892/1/2016.
számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.05.10-én kiadott 1156/1/2016.
számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.08.02-én kiadott 1961/1/2016.
számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.08.08-án kiadott 2015/1/2016.
számla
- A Sabotronic Kft. által 2016.09.02-én kiadott 2265/1/2016.
számla
- A Stilos Print Kft. által 2016.10.12-én kiadott 182. sz. számla
- A Stilos Print Kft. által 2016.08.15-én kiadott 146. sz. számla
- A Stilos Print Kft. által 2016.09.09-én kiadott 163. sz. számla
- A Stilos Print Kft. által 2016.07.15-én kiadott 127. sz. számla
- A Stilos Print Kft. által 2016.04.14-én kiadott 62. sz. számla
- A Stilos Print Kft. által 2016.04.21-én kiadott 70. sz. számla
- A község polgármesterének határozatai

Összesen:

170.000.000,00

69.627.650,34
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sz.
sz.
sz.
sz.
sz.
sz.

61.
A mezőgazdasági földterületről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/06., 65/08.,
41/09. és 112/15. szám) 14. szakaszának 4. bekezdése és 60. szakaszának 2. és 4. bekezdése,
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33.
pontja, valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium 2017. március 28. kelt
320-11-02248/2017-14 számú jóváhagyása alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.
március 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTAI KÖZSÉGI MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMÉRE,
RENDEZÉSÉRE ÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 2017. ÉVI ÉVES PROGRAM
ELFOGADÁSRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület a zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére
és használatára vonatkozó 2017. évi éves programot ELFOGADJA.
II.
A Zenta községbeli mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó
2017. évi éves program a jelen végzés elválaszthatatlan részét képezi.
III.
Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 320-20/2017-I
Kelt: 2017. március 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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A ZENTAI KÖZSÉGI MEZŐGAZDASÁGI
FÖLDTERÜLET VÉDELMÉRE, RENDEZÉSÉRE ÉS
HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ 2017. ÉVI ÉVES
PROGRAM
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I.

A PROGRAM ÁLTALÁNOS RÉSZE
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BEVEZETŐ
1. Zenta község földrajzi helyzete
Zenta község a Szerb Köztársaság, illetve Vajdaság AT északi részén, a Tisza folyó jobboldali
partján, a szerb-magyar határtól 43 km-re délre helyezkedik el.
A község teljes területe 293,4 km². A jó közúti, vasúti és folyami közlekedésnek köszönhetően a
község jó összeköttetéssel rendelkezik a környezetével.
A teljes község 3 kataszteri községre került felosztásra:
- Bátka KK
- Zenta KK
- Tornyos KK
2. Zenta község éghajlati jellemzői
Zenta községre a mérsékelt kontinentális éghajlat értékei jellemzők: négy évszak, nagy
hőmérsékleti ingadozásokkal, száraz nyarak magas hőmérsékletekkel, és hideg telek, a csapadék
egyenetlen eloszlásával.
A kontinentális éghajlat keleti és észak-keleti irányból hatol be, és felöleli a belterjes
növénytermesztés területét. Az évi középhőmérséklet kb. 11oC-t tesz ki. A fagymentes időszak tartama
150-től 180 napig terjed. Az évi borultsági középérték 45% körüli.
Az évi csapadékmennyiség 550 és 650 mm határok között mozog, a vegetáció aktív részében esik
a teljes csapadékmennyiség mintegy 60%-a, amely a májusi és júniusi hónapokban éri el a
maximumot.
3. Zenta község hidrográfiai és hidrológiai jellemzői
Tisza folyó – a legnagyobb természetes vízfolyás
Csík folyócska – a község nyugati határán
Csatornahálózat – a Rétben kerül kiépítésre, és lecsapolásra, illetve öntözésre szolgál
4. Zenta község geomorfológiai és talajtani jellemzői
A geomorfológiai jellemzőket az alábbiak határozzák meg:
1. alluviális síkság – a Tisza folyó mentén terül el, mely vízi erózióval és a folyó hordalékának
felhalmozódásával keletkezett. Homokból, folyami iszapból és agyagból áll. Tengerszint feletti
magassága 75 métertől 79 méterig terjed.
2. löszterasz – a Telecskai Löszfennsík kezdete a lösz különböző vastagságával. Tengerszint feletti
magassága 93 métertől 111 méterig terjed.
A talajtani takarót főként az alábbi talajtípusok képezik:
1. Csernozjom (karbonátos és nem karbonátos) – a legnagyobb területeket foglalja el. E talajtípus
termőértéke magas, optimális talajnedvesség jelenlétében.
2. Szikes talajok (karbonátos réti fekete termőföld, szikes réti fekete termőföld, réti feketeföld,
szurokföld és szoloncsák) – hidromorf szerkezetűek, és gyengébb termőértékkel bírnak. Ezek a
területek ki vannak téve a felszíni és felszín alatti vizek
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kártékony hatásának. A kis szintkülönbségek magas talajvízszint esetén, illetve heves esőzések
után megnehezítik a lecsapolást.
3. Deluviális - alluviális hordalék – különféle mechanikai összetételűek, melyek a Tisza áradási
rendjének közvetlen hatása alatt állnak.
5. A mezőgazdasági földterület védelme
A mezőgazdasági földterület pillanatnyi állapota Zenta községben
1. A peszticidek egyre intenzívebb, túlzott és szakszerűtlen használata képezi a legnagyobb veszélyt a
mezőgazdasági területek szennyezése tekintetében,
2. A műtrágya használata előzőleges részletes talajtani elemzés nélkül potenciális veszélyt jelent a
környezetre nézve, azon régiókban, ahol belterjes konyhakerti termelés van jelen, valamint védett
területeken,
3. a víz öntözésre való felhasználása a víz vegyi összetételének elemzése nélkül,
4. a gyárak a Tisza folyó és a környező mezőgazdasági területek potenciális szennyezői, káros és
veszélyes anyagokkal,
5. a részben megoldatlan szennyvizek a háztartásokból és a mezőgazdasági birtokokról potenciális
veszélyt jelentenek a felszín alatti vizek szennyezése szempontjából,
6. illegális szeméttelepek létezése, amelyek a művelhető földterületek közvetlen közelében
helyezkednek el,
7. a szél káros hatásai – szélerózió, a szélvédősávok hiánya miatt. A meglévő szélvédősávok
ellenőrizetlen kivágása is problémát képez.
8. a csatornák lecsapolásra és öntözésre való használata korlátozott a csatornahálózat állapota által. A
csatornák iszaposak, benőtte őket a növényzet, miáltal bizonyos esetekben (magas talajvízszint,
heves esőzések, szárazság) nem tesznek eleget az elvárásoknak,
9. a határutak rossz állapotban vannak, nincsenek kellően karbantartva, valamint elfoglalták őket a
mezőgazdasági területek tulajdonosai és használói,
10. a mezőgazdasági földterületek tagosítása Zenta KK-ben és Tornyos KK-ben 1965-ben került
elvégzésre. Az új felmérés Zenta KK-ben 1961-1962-ben, Tornyos KK-ben pedig 1963-ban került
elvégzésre. Bátka KK-ben sem tagosítás sem pedig új felmérés nem került elvégzésre.
A mezőgazdasági földterület rendezése – javasolt intézkedések
1. A talaj elemzésével figyelemmel kell kísérni a mezőgazdasági területek szennyezettségét,
2. A víz elemzéseivel figyelemmel kell kísérni a Tisza folyó, a csatornák és a felszín alatti vizek
szennyezettségét,
3. Szanálni kell az illegális hulladéklerakókat,
4. Meg kel őrizni a meglévő szélvédősávokat, valamint újakat kell telepíteni és azokat karban kell
tartani,
5. Karban kell tartani a lecsapolásra és öntözésre szolgáló csatornákat, és újakat kell kiépíteni, ahol
ez lehetséges,
6. Meg kell jelölni az utak vonalait, és meg kell azokat védeni az elfoglalástól. Az állapotra való
tekintettel ebbe jelentős eszközöket kell fektetni.
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7. Karban kell tartani és rendezni kell a határutakat – meg kell akadályozni azok gépek általi
megkárosítását,
8. El kell végezni a Bátka KK-beli mezőgazdasági földterületek területének ellenőrzését.
Zenta községben bizonyos munkálatok foganatosításra kerülnek az állapot javítása céljából, azonban
tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági földterületekkel kapcsolatos munkálatok jelentős mennyiségű
pénzeszközt igényelnek, ezek hosszantartó folyamatot fognak képezni.
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II.

A MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET VÉDELMI ÉS
RENDEZÉSI MUNKÁLATAI MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK
PROGRAMJA
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III.

AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LEVŐ MEZŐGAZDASÁGI
FÖLDTERÜLET HASZNÁLATÁNAK TERVE
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MEGJEGYZÉS:
A jelen táblázat G oszlopában kimutatott adatok nem felelnek meg a valós helyzetnek (a KFI Zentai
Ingatlan-nyilvántartási Szolgálatának adatai), mivel mezőgazdasági földterület visszaszármaztatási
eljárásában a jelen program kidolgozásáig összesen 890.5919 ha földterület visszaszármaztatásra
került.
Zenta KK-ben összesen 160.0645 ha, Tornyos KK-ben pedig 730.5274 ha került visszaszármaztatásra,
2017. február 28-ával bezárólag.
A zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2017.
évi éves programot kidolgozó bizottság a nyilvános ingatlan-nyilvántartás adatait használta, és a
feltüntetett adatokért teljes körű büntetőjogi, szabálysértési és anyagi felelősséget vállal.
A programot az alábbi bizottsági tagok készítették:
Pósa Ibolya, a bizottság elnök asszonya _______________________
1. sz. tag – Horvát Endre ___________________________________
2. sz. tag – Stojkov Igor ___________________________________
3. sz. tag – Bóbán József __________________________________
4. sz. tag – Varga Ákos ____________________________________
5. sz. tag – Vartus Szabolcs _________________________________
6. sz. tag – Takács Kornél __________________________________
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62.

A költségvetési rendszerről szól törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010.,
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 103/2015. és 99/2016.
szám) 61. szakaszának 7. bekezdése alapján, valamint a Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 19. szakaszának 2. bekezdésével és Zenta község
statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakaszával kapcsolatban a község
polgármestere 2017. március 23-án meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
appropriációk módosításáról
I.
A Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 12. szakasza – külön rész – táblázatos részének
5. része – községi közigazgatási szerv – szerinti 1. fejezetében az appropriációk alábbi módosításait
eszközöljük:
A sport- és ifjúsági fejlesztés megnevezésű 14. program keretében:
- a 1301-0003. számú, a sportinfrastruktúra karbantartása megnevezésű programtevékenység 810es funkció, 01-es költségvetési forrás, 205-ös pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás szerinti
állandó kiadásait 2.000.000,00 dinárról 200.000,00 dinárral csökkentjük, miáltal az 1.800.000,00
dinárt tesz ki,
- a 1301-0003. számú, a sportinfrastruktúra karbantartása megnevezésű programtevékenység 810es funkció, 01-es költségvetési forrás, 208-as pozíció, 421-es közgazdasági osztályozás szerinti
állandó kiadásait 10.000.000,00 dinárról 500.000,00 dinárral csökkentjük, miáltal az 9.500.000,00
dinárt tesz ki, továbbá
- a 1301-0003. számú, a sportinfrastruktúra karbantartása megnevezésű programtevékenység 810es funkció, 01-es költségvetési forrás, 207-es pozíció, 481-es közgazdasági osztályozás szerinti
kormányon kívüli szervezetek dotálása tételét 1.500.000,00 dinárról 700.000,00 dinárral
megnöveljük, miáltal az 2.200.000,00 dinárt tesz ki.
II.
A jelen határozat I. szakasza szerinti appropriáció-módosítások szükségességét a 207-es pozíció keretében
történt elégtelen mennyiségű eszköztervezés eredményezte.
III.
A jelen határozat megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi
osztálya gondoskodik.
IV.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
A község polgármestere
Szám: 401-11/2017-II
Kelt: 2017. március 23-án
Zenta

Ceglédi Rudolf s. k. okl. építőmérnök,
Zenta község polgármestere

Zenta község polgármestere 2017. március 23-án az appropriációk módosításáról szóló határozatra
megadta jóváhagyását.
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63.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Belső ellenőrzés
Szám: 021-6/2017-II
Kelt: 2016.12.30-án
ZENTA
A közszférában a belső ellenőrzés közös szervezési ismérveiről és szabványairól és
módszertani utasításairól az eljárásról és a jelentéstételről szóló szabályzat (az SZK
Hivatalos Közlönye, 99/2011. és 106/2013. sz.) 2. szakasza 1. bekezdésének 21) pontja és
12. szakasza 1. bekezdése alapján, összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény
(az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.,
63/2013-kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015., 103/2015. és 99/2016. sz.) 82. szakaszával,
Zenta község belső ellenőrének a javaslatára Zenta község polgármestere jóváhagyja az
alábbi
ZENTA KÖZSÉG
BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK AZ
ETIKAI KÓDEXÉT
Bevezető
Az Etikai Kódex célja, hogy bemutassa az etikai kultúrát a belső ellenőrzés hivatásában. A
belső ellenőrzés hivatásában az Etikai Kódex elengedhetetlen, tekintve, hogy a ellenőrzés a
kockázatkezelők bizalmán és tárgyilagos értékelésén, az ellenőrzéseken és általánosságban
az igazgatáson alapul. Ebben az Etikai Kódexben a ellenőrzés definíciójába két alapvető
összetevőt kapcsol be:



a belső ellenőrzési hivatás és gyakorlat mérvadó elveit,
a viselkedési szabályokat, amelyek leírják a viselkedési normákat, amelyek
elvárhatóak a belső ellenőröktől. Ezek a szabályok útmutatót képeznek a belső
ellenőrők etikai viselkedésére és eszközökre, amelyek alapján az elveket a
gyakorlatban kell alkalmazni.
Alkalmazás és végrehajtás

A kódex a foglalkoztatottakra vonatkozik, akik Zenta községben a belső ellenőrzési
teendőket látják el, összhangban a belső ellenőrzés nemzetközi szabványaival és a
jogszabályokkal, amelyek a Szerb Köztársaságban a belső ellenőrzést rendezik. Az etikai
elvárások figyelmen kívül hagyása, amelyek itt fel vannak sorolva, fegyelmi eljárás
megindításához vezet az egyének ellen, akik a belső ellenőrzésen foglalkoztatottak.
Elvek
A belső ellenőröktől elvárható, hogy alkalmazzák és tiszteletben tartsák az alábbi elveket:
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1. Integritás
A belső ellenőrök az integritásuk által szerzik meg a bizalmat, és ezzel biztosítják az
alapot a véleményük megbízhatóságára.
2. Tárgyilagosság
A belső ellenőröknek a tárgyilagosság legmagasabb fokát kell, hogy mutassák az
aktivitásokkal, illetve a procedúrával kapcsolatos az adatok begyűjtésében,
értékelésében és szembesítésében, amelyek tárgyai a ellenőrésnek . A belső
ellenőrök kiegyensúlyozott értékelést nyújtanak minden lényeges körülményről, a
saját érdekük, illetve
más
személyek
szükségtelen befolyása nélkül a
véleményükre.
3. Megbízhatóság
A belső ellenőrök tiszteletben tartják az adatok értékét és tulajdonát, amelyeket
kapnak, és nem hozzák azokat nyilvánosságra megfelelő meghatalmazás nélkül,
kivéve az eseteket, amikor fennáll a törvényes kötelezettség, hogy ezt megtegyék.
4. Szakszerűség
A belső ellenőrök a belső ellenőrzés teendőinek ellátásában alkalmazzák a szükséges
tudást, szakértelmet és tapasztalatot.
Viselkedési szabályok az Etikai Kódex értelmében
1. Integritás
A belső ellenőrök:





a munkájukat becsületesen, felelősségteljesen és a kötelező figyelemmel látják
el,
a Szerb Köztársaság törvényeivel és jogszabályaival összhangban járnak el és az
adatokat csak akkor tárhatják fel, ha ezt a törvény megköveteli,
tudatosan nem vesznek részt törvénytelen cselekményekben, illetve nem
foglalkoznak olyan cselekményekkel, amelyek rontják a belső ellenőrzési hivatás
vagy Zenta község tekintélyét,
tiszteletben tartják és hozzájárulásukat adják Zenta község törvényes és etikai
céljaihoz.

2. Tárgyilagosság
A belső ellenőrök:




nem vesznek részt olyan cselekményekben, illetve kapcsolatokban, amelyek
veszélyeztethetik, vagy úgy tekinthető, hogy veszélyeztetik a ellenőrzési
értékelés elfogulatlanságát. Az említett részvétel azokat a cselekményeket,
illetve kapcsolatokat öleli fel, amelyek Zenta község érdekeivel ellentétben
lehetnek. Amennyiben fennáll az érdekütközés a belső ellenőrnél, azzal
szembesíti Zenta község polgármesterét,
nem fogadnak el ajándékokat, szolgáltatásokat, vagy bármi mást, ami
veszélyeztetheti vagy úgy tekinthető, hogy veszélyezteti a professzionális
ellenőrzési megítélést,
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feltárnak minden anyagi tényt, amelyek számukra ismeretesek, amelyek
feltárása nélkül a ellenőrzés tárgyát képző aktivitásokról szóló jelentést
hibásan lehetne értelmezni.

3. Megbízhatóság
A belső ellenőrök:




óvatosak az adatok használatában és védelmében, amelyeket a kötelezettségük
végzése során gyűjtöttek be,
az adatokat nem használják fel személyes haszonszerzésre, illetve bármiféle
más módon, ami törvényellenes vagy kárt okoz Zenta község törvényes és
etikai céljaiban,
nem tárnak fel jogtalanul adatokat személyeknek, amennyiben ennek
nincsenek törvényes okai.

4. Szakszerűség
A belső ellenőrök:





kizárólag a ellenőrzési teendőkön dolgoznak, amihez rendelkeznek a
szükséges tudással, szakértelemmel és tapasztalattal,
a belső ellenőrzés teendőit a belső ellenőrzés szabványaival és
módszertanával összhangban látják el, amelyet a Pénzügyminisztérium
Központi Harmonizációs Egysége állapít meg,
kötelesek megszerezni a szükséges alapvető szakértelmet a ellenőrzés
hatékony és professzionális módon történő ellátására,
felelősséget vállalnak a szakértelmük folyamatos tökéletesítéséért, hogy a
belső ellenőrzés minőségét és hatékonyságát magasabb szintre emeljék.

JÓVÁHAGYJA:
A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

JAVASOLJA :
A BELSŐ ELLENŐR

Ceglédi Rudolf,s. k. okl. építőmérnök
Lengyel Ilona,s. k. okl. közgazdász
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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Belső ellenőrzés
Szám: 021-5/2017-II
Kelt: 2016.12.30-án
ZENTA
A közszférában a belső ellenőrzés közös szervezési ismérveiről és szabványairól és
módszertani utasításairól az eljárásról és a jelentéstételről szóló szabályzat (az SZK
Hivatalos Közlönye, 99/2011. és 106/2013. sz.) 2. szakasza 1. bekezdésének 22) pontja és
17. szakasza 1. bekezdésének 1) pontja alapján, összhangban a költségvetési rendszerről
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011.,
93/2012., 62/2013., 63/2013-kiig., 108/2013., 142/2014., 68/2015., 103/2015. és 99/2016.
sz.) 82. szakaszával, Zenta község belső ellenőrének a javaslatára Zenta község
polgármestere jóváhagyja az alábbi
ALAPOKMÁNYT
ZENTA KÖZSÉG BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL
1. Bevezető
A belső ellenőrzés olyan aktivitás, amely független, tárgyilagos megbizonyosodás és
tanácsadói aktivitás, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a szervezet üzletvitelének
előmozdításához, segítse a szervezetet, hogy megvalósítsa a céljait, oly módon, hogy
rendszeresen és fegyelmezetten felméri és értékeli a kockázatigazgatást, a nyilvános
eszközök igazgatásának az ellenőrzését a használónál.
A megbizonyosodás a bizonyítékok tárgyilagos áttekintése, amelynek célja az
aktivitások független értékelése és a meglévő kockázatigazgatási folyamatok működése.
A tanácsadói szolgáltatások tanácsok, irányvonalak, képzések, segítség vagy más
szolgáltatások nyújtása, a nyilvános eszközök használói értékének növelése és az igazgatási
folyamatok javítása, a kockázatigazgatás és ellenőrzés céljából, miközben a belső ellenőr
nem veszi át a vezetői felelősséget.
A kockázat annak a valószínűségét képezi, hogy olyan esemény következik be, amely
negatív hatással lehet a nyilvános eszközök használói céljainak a megvalósítására, a
kockázatot a következményei és a valószínűsége alapján mérik.
A kockázatigazgatás az eljárásra, a beazonosításra, a kockázat felmérésére és
ellenőrzésére vonatkozik,
a céllal,
hogy
ésszerű mértékben
biztosítsuk a
megbizonyosodást a nyilvános eszközök használója céljainak a megvalósítása tekintetében.
A belső ellenőrzés alapokmányával megállapításra kerül Zenta községben a belső
ellenőrzési funkció szerepe, meghatalmazásai és felelőssége.
2. A belső ellenőrzés szerepe
A belső ellenőrzés szerepe, hogy a nyilvános eszközök használói vezetőjének
igazolást nyújtson a belső ellenőrzési rendszerek megfelelősségéről.
A belső ellenőrzés a nyilvános eszközök használóinak segít abban, hogy megvalósítsák a
céljaikat a kockázatigazgatás, az ellenőrzés és általánosságban az igazgatás rendszeres
értékelési folyamata által, azzal a céllal, hogy:
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-

megállapítsa, hogy tiszteletben tartják-e a politikákat és a procedúrákat,
megállapítsa az üzletvitel összehangoltságát a törvényekkel, jogszabályokkal, belső
aktusokkal és szerződésekkel,
értékelje a kockázatigazgatás procedúráját,
értékelje az aktivitások gazdaságosságát, eredményességét és effektivitását
(hatékonyságát),
megállapítsa, hogy a pénzügyi és más adatok teljesek és pontosak-e,
megerősítse, hogy az eszközöket és az információkat megfelelően őrzik-e, és
biztosítja a lényeges pénzügyi, igazgatási és operatív adatok pontosságát,
megbízhatóságát és a határidő betartását.
3. Hatáskör

A belső ellenőrzés hatásköre nincs korlátozva és felöleli a nyilvános eszközök
használóinak minden programját, aktivitását és procedúráját. Ide tartozik az EU alapok
ellenőrzése is, valamint minden más erőforrásé, amelyeket más testületek vagy
intézmények biztosítottak.
A belső ellenőrzés a teendőinek az ellátásában foglalkozik az aktivitások
gazdaságosságával, eredményességével és hatékonyságával, éspedig a rendszer
felülvizsgálatával, a sikeresség felülvizsgálatával, a pénzügyi felülvizsgálattal a
jogszabályokkal való összehangoltság formájában. A belső ellenőrzés konzultációs
teendőket végez a nyilvános eszközök használói vezetőjének kérésére.
4. Függetlenség
Ahhoz, hogy a belső ellenőrzés a munkáját hatékonyan tudja ellátni és biztoslegyen
abban, hogy szabadon végezhet minden ellenőrzést a legmegfelelőbb módon, szükséges,
hogy a nyilvános eszközök használói keretében, mint független aktivitás működjön.
A belső ellenőrzés függetlenségét az alábbiakkal kell biztosítani:
-

a belső ellenőr jelentést nyújt be közvetlenül a nyilvános eszközök használói
vezetőjének,
a belső ellenőrzés jogosult szabadon és korlátlanul hozzáférni minden aktivitáshoz, a
vezetőkhöz és azok foglalkoztatottjaikhoz, a nyilvántartáshoz, a vagyonhoz és az
elektronikus és más adatokhoz,
megtervezi a saját munkaprogramját a kockázat mindent felölelő értékelése alapján,
a belső ellenőrnek nincs felelőssége a belső ellenőrzésen kívüli procedúrák vagy
aktivitások vezetésében,
a belső ellenőrnek nem ítélhető oda bármely más funkció és aktivitás ellátása,
kivéve a belső ellenőrzés aktivitását,
a belső ellenőr köteles nyilatkozni a potenciális érdekütközésekről minden
ellenőrzést illetően, amelyet elvégez, és nem engedélyezett számára hogy eszközölje
az aktivitások, illetve procedúrák ellenőrzését , amennyiben azokon az előző 12
hónap során dolgoztak.
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5. A belső ellenőr kötelessége
A belső ellenőr:
- előkészíti és összehangolja a belső ellenőrzés stratégiai munkatervét 3 éves
időszakra, összhangban a célokkal és munkakörökkel, amelyek felölelik a
nyilvános eszközök használói aktivitásainak komplett csoportját és a kockázat
tárgyilagos megértésén és becslésén alapul, amelyekkel a nyilvános eszközök
használója szembesül, a stratégiai tervnek össze kell, legyen hangolva a nyilvános
eszközök használóinak a vezetőjével, aki azt jóváhagyja,
- elkészíti az éves munkaprogramját a belső ellenőrzés stratégiai terve alapján,
figyelembe véve a kérdéseket (problémákat), amelyeket a nyilvános eszközök
használóinak a vezetői lényegesnek tartanak, ennek a tervnek össze kell legyen
hangolva a nyilvános eszközök használóinak a vezetőjével, aki azt jóváhagyja,
- biztosítja, hogy minden ellenőrzést eredményesen és hatékonyan végezzen el, és
hogy megvalósuljanak az éves tervek,
- gondoskodik, hogy minden ellenőrzési tényállást és következtetést megfelelően és
határidőben benyújtsa a vezetőségnek, procedúrákat létesít és tart fenn, hogy
biztosítani tudja a vezetőséggel az összeegyeztetett javaslatok végrehajtásának
figyelemmel kísérését, és
- biztosítja, hogy alkalmazzák a Pénzügyminisztérium Központi Harmonizációs
Egysége által megállapított módszertant és más irányvonalakat.
A felsorolt kötelezettségeket a belső ellenőrzés nemzetközi szabványaival, a Szerb
Köztársaságban a belső ellenőrzést rendező jogszabályokkal és az Etikai Kódexszel
összhangban látja el.
6. A nyilvános eszközök használói vezetőjének a kötelezettsége
A nyilvános eszközök használóinak a vezetője - Zenta község polgármestere:
-

megalapítja és fenntartja a belső ellenőrzést,
biztosítja az erőforrásokat a belső ellenőrzéshez (foglalkoztatottak, eszközök,
felszerelés), amelyek szükségesek, hogy az eleget tegyen a kötelezettségeinek,
biztosítja a belső ellenőrzés függetlenségét, különösen a belső ellenőr hozzáférési
jogát és jelentéstételét,
biztosítja a belső ellenőrzés javaslatainak az alkalmazását, és
megküldi a belső ellenőrzésről szóló éves jelentést
a Pénzügyminisztérium
Központi Harmonizációs Egységének, összhangban az előirányozott határidővel.
7. Jelentéstétel és kommunikáció

A belső ellenőr bekapcsolódik a kulcsfontosságú aktivitásokba a jelentéstétellel és a
kommunikációval kapcsolatban:
-

a nyilvános eszközök használói vezetőivel és a felsőbb vezetőség többi tagjával,
megvitatja, összehangolja és naprakész állapotba hozza a stratégiai munkatervet és
az éves munkatervet,
jelentéseket készít a belső ellenőrzés aktivitásairól és megvitatja azokat a nyilvános
eszközök használói vezetőivel,
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-

előkészíti és megvitatja a nyilvános eszközök használói vezetőivel az éves jelentést a
belső ellenőrzés aktivitásairól, amely a belső ellenőrzési rendszer megfelelőségi
(vagy nem megfelelőségi) igazolását nyújtja,
időszakos üléseket szervez a nyilvános eszközök használói vezetőivel, amelyeken
megvitatják az egyes ellenőrzésből eredő kérdéseket, a gyanút a kriminális
cselekményt illetően, a hozzáállási problémákat és mást,
részt vesz a vezetőség rendszeres ülésein.
8. Együttműködés más intézményekkel

A belső ellenőr köteles együttműködni a Pénzügyminisztérium Központi
Harmonizációs Egységével.
A belső ellenőr együttműködést alakít ki az Állami
Könyvvizsgáló Intézettel és más intézményekkel, a munka előmozdítása és a belső ellenőr
professzionális fejlődése érdekében.
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