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Z E N T A

97.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2.
pontja, Zenta község területén a polgároknak a sport terén a szükségleteik kielégítésére a
programok jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 5/2017. sz.) 2. szakaszának 3. bekezdése alapján, összhangban Zenta községben a
2016-tól a 2018-ig tartó időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjával (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2017. sz.) Zenta község Községi Tanácsa a 2017. április 25-én tartott
ülésén meghozta az alábbi
SZABÁLYZATOT
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÉS A
SPORTTEVÉKENYSÉG MŰKÖDÉSÉBEN LEVŐ LÉTESÍTMÉNYEK
FINANSZÍROZÁSÁRÓL
1. szakasz
Zenta község biztosítja a helyiségbeli és működési feltételeket a sporttevékenység
ellátására és zavartalan lefolyására a sportlétesítményekben és a létesítményekben,
amelyek a sporttevékenység működésében
vannak, amelyekkel
rendelkezik, a
költségeknek Zenta község költségvetéséből való kifizetésére.
A jelen szabályzat felöleli az alábbi létesítményeket:
Sorsz.

Sportlétesítmény

Cím

ASZTALITENISZ TEREM

Boško Jugović u.
24, Zenta

2.

VÁROSI STADION

Népkert sz. n. Zenta

3.

VÁROSI STADION

Népkert sz. n. Zenta

1.

4.

TENISZ TEREM

5.
6.

MEDENCE (zárt)
MEDENCE (fekete)

Petőfi Sándor 54,
Zenta
Népkert sz. n. Zenta
Népkert sz. n. Zenta

7.

TENISZPÁLYÁK

Népkert sz. n. Zenta

8.
9.

TEKEPÁLYA
LABDARÚGÓ PÁLYA

10.
11.

SAKK TEREM
BIRKÓZÓ TEREM

Népkert sz. n. Zenta
József Attila sz.n.
Tornyos
Adai u. 7, Zenta
Adai u. 7, Zenta

12.

HARCOS KÉSZSÉGEK TERME

Fő tér 18, Zenta

A használati
joggal rendelkező
sportszervezet
Zentai Asztalitenisz
Klub

Zentai
Atlétikai
Klub
Zentai Labdarúgó
Klub, Megjegyzés:
az emelet használati
jogának tulajdonosa
fizeti
külön
megállapodás
alapján
Zentai Tenisz Klub
1903
Zentai Úszó Klub
Zentai
Vízipóló
Klub
Zentai Tenisz Klub
1903
Zentai Teke Klub
Tornyosi
Labdarúgó Klub
Zentai Sakk Klub
Zentai
Birkózó
Klub
Budo Klub Zenta

Költségek

villanyáram –
két
számláló, kommunális
költségek
két
szolgáltatás –távfűtési
számla
villanyáram

gázfűtés, kommunális
költségek

villanyáram, gázfűtés
villanyáram
villanyáram
villanyáram,
kommunális költségek
villanyáram, távfűtés
villanyáram
távfűtés
távfűtés
villanyáram, távfűtés,
kommunális költségek
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13.

14.
15.

16.

A TISZAVIRÁG KAJAK ÉS
REKREÁCIÓS
KLUB
LÉTESÍTMÉNYE
TISZAVIRÁG
ÚSZÓ
LÉTESÍTMÉNY
A MADÁCH IMRE 20. SZ.
ALATTI LÉTESÍTMÉNY

Tiszavirág sétány 9

Tiszavirág Kajak és
Rekreációs Klub

villanyáram, távfűtés,
kommunális költségek

Tiszavirág sétány
sz.n.
Madách Imre 20.

villanyáram

ZENTA
KÖZSÉG
SPORTSZÖVETSÉGÉNEK
épülete

Adai u. 7.

Tiszavirág Kajak és
Rekreációs Klub
Titán
Testépítő
Klub
és
a
Sporthorgászok
Egyesülete
Zenta
Község
Sportszövetsége

villanyáram, gázfűtés,
kommunális költségek
villanyáram, távfűtés,
kommunális költségek

2. szakasz
A költségeken értendőek az állandó költségek. Az állandó költségek a következők:
fűtés, villanyáram és kommunális költségek. Az egyéb költségek a létesítmények adaptálása
és biztosítása.
3. szakasz
Az állandó költségeket Zenta község viseli, a Zenta község költségvetésében
előirányozott összegig, a szolgáltatást nyújtók által kiállított számlák alapján, az egyes
létesítmények tervezett költségeinek keretében. A költségek éves keretét Zenta község
Községi Tanácsa állapítja meg a 2017-től a 2018-ig terjedő sportfejlesztési program
lefolytatása aktivitásainak koordinálásában illetékes bizottság és a Zentai Községi
Közigazgatási Hivatalnak a kommunális tevékenység felügyelete terén hatáskörrel bíró
szakszolgálata javaslata alapján.
A sportlétesítmények költségeit, amelyek nem lettek besorolva a jelen szabályzattal,
a község elismerheti és finanszírozhatja a sportszervezetek jóváhagyott rendes éves
programjai keretében, akik a szóban forgó létesítményt használják, az igazolt közvetlen
költségek részében.
Az egyéb költségeket Zenta község adaptáció és renoválás esetén viseli a program
szerinti költségvetésben rendelkezésre álló eszközök keretében.
4. szakasz
A létesítmények biztosítási költségeit Zenta község viseli, a létesítmény
használójának kötelezettsége mellett, hogy minden kárt vagy szükséges adaptációt,
szanálást a megállapított procedúra szerint bejelentsen a Zentai Községi Közigazgatási
Hivatal hatásköri szerveinek.
5. szakasz
Minden sportszervezet köteles a létesítmény használata során számot viselni, hogy jó
gazda módjára és lelkiismeretes eljárással őrizze és használja a sportlétesítményt, a
rendelkezésre álló teljesítmények ésszerű használata mellett. Ellenkező esetben a község
fenntartja a jogát a kártérítés követelésére, a túlzott számlák fizetésére és a létesítmény
használati jogának a felmondására.
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6. szakasz
Megbízzuk a 2017-től a 2018-ig terjedő sportfejlesztési program lefolytatása
aktivitásainak koordinálásában illetékes bizottságot és a Zentai Községi Közigazgatási
Hivatal infrastruktúrában illetékes kommunális rendfenntartóját a sportlétesítmények
költségei mértékének ellenőrzésével és intézkedések indítványozásával a jelen szabályzat 2.
szakaszában felsorolt szolgáltatások ésszerűtlen használata esetén.
7. szakasz
Megbízzuk a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi osztályát, hogy a jelen
szabályzat hatálybalépésétől számított 30 napon belül dolgozza ki a szerződést a
sportszövetségek által a sportlétesítmények használatáról, amelyben megállapítják Zenta
község és a sportszervezetek jogait és kötelezettségeit, összhangban a jelen szabályzattal.
8. szakasz
A jelen szabályzat hatálybalépésével érvényét veszti a sportlétesítmények
finanszírozásának módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2014. és
2/2016. sz.).
9. szakasz
A jelen szabályzat a meghozatalának napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta
Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 66-9/2017-III
Kelt: 2017. április 25-én
Zenta

Győri István s. k.
Zenta község Községi Tanácsa elnökének helyettese
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98.
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. április 4-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
appropriációk módosításáról
I.
Jelen határozattal 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 helyi önkormányzat megnevezésű 15. program keretében:
- a 0602-P7. számú, az egykori laktanya épületének megvásárlása megnevezésű
programtevékenység 620-as funkció, 01-es költségvetési forrás, 110-es pozíció, 511-es – épületek
és építési létesítmények – közgazdasági osztályozás szerinti előirányozott eszközöket 4.000.000,00
dinárról 380.000,00 dinárral csökkentjük, miáltal az 3.620.000,00 dinárt tesz ki.
A kultúra és a tájékoztatás előmozdítása megnevezésű 13. program keretében:
- a 1201-P1. számú, a munkálatok második és harmadik fázisának megvalósítása a Történelmi
Levéltár és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet elhelyezését szolgáló munkaterület biztosítása
érdekében megnevezésű programtevékenység 820-as funkció, 01-es költségvetési forrás, 200-as
pozíció, 511-es – épületek és építési létesítmények – közgazdasági osztályozás szerinti
előirányozott eszközöket 26.558.000,00 dinárról 380.000,00 dinárral megnöveljük, miáltal az
26.938.000,00 dinárt tesz ki.
II.
A jelen határozat I. szakasza szerinti appropriáció-módosítások szükségességét a 200-as 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: 401/2017-II
Kelt: 2017. április 4-én
Zenta

Ceglédi Rudolf okl. építőmérnök,
Zenta község polgármestere

Zenta község polgármestere 2017. április 4-én az appropriációk módosításáról szóló határozatra megadta
jóváhagyását.
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Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér . 1.
Telefon: 024/655-444
T l f
024/655 444
Körmöci Károly okleveles jogász, a Zentai KKT titkára

EGYSZÁMLA-SZÁM:
NYOMTATJA:

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.
840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek
Képviselő-testületi és végrehajtási osztály
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