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Z E N T A

100.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám –
másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 32. szakaszának 1. és 20. pontja, valamint Zenta
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 1. és 33. pontja
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
SZÓLÓ RENDELETTERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL
1. A Községi Képviselő-testület a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendelettervezetet elfogadja.
2. A Községi Képviselő-testület a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendelettervezetet közvitára utalja.
3. A Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetről
folytatandó közvita 15 nap időtartamban, azaz 2017. június 15-éig kerül megtartásra, amikor is
18,00 órai kezdettel a Községi Képviselő-testület Nagytermében a közvitáról ülés kerül
megtartásra, melyen valamennyi beérkező javaslat megvitatásra kerül.
4. Zenta község statútumtervezete szerb és magyar nyelven is közzétételre kerül.
5. A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság figyelemmel
kíséri a közvita folyamatát, és a közvita eredménye alapján elkészíti a Zenta község
statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet szövegét, melyet
véglegesítése, valamint döntéshozatal céljából a Zentai Községi Képviselő-testület elé történő
utalása érdekében megküld a Községi Tanácsnak.
6. A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság benyújtja a
Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetet a közvita
eredményeiről szóló jelentéssel.
7. A Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezetre irányuló
észrevételek, javaslatok és vélemények szóban vagy írásban megküldhetők a Zentai Községi
Képviselő-testület Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó
bizottságához, melyeknek azonban legkésőbb 2017. június 15-én 18,00 óráig be kell érkezniük.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-9/2017-I
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101.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám
– másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) 11. szakasza és 32. szakaszának 1. pontja,
valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 149.
szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. _____ tartott ülésén meghozta az
alábbi

RENDELETET
ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja és kiegészíti Zenta község statútumát
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) – a továbbiakban: statútum.
2. szakasz
A statútum 2. szakaszának 1. bekezdésében az „A község olyan” szavak helyébe az „A község
alapvető” szavak kerülnek, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak.
3. szakasz
A statútum 4. szakaszában a 2. és 3. bekezdések 1. és 2. bekezdéssé válnak, az 1. bekezdés pedig
3. bekezdéssé válik.
4. szakasz
A statútum 11. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A község díjakat és egyéb nyilvános elismeréseket létesít szervezeteknek és állampolgároknak a
gazdasági, tudományos, oktatási, egészségügyi, kulturális, művészeti, sport- és egyéb társadalmi
területeken elért kimagasló eredményekért.”.
5. szakasz
A statútum 16. szakasza 1. bekezdésének alábbi pontjai módosulnak, és a következőképpen
hangzanak:
7) „vezeti a lakóközösségek jegyzékét, szükség esetén kényszerűen kinevezi a lakóközösség
szakértő vezetőjét és előírja a munkájáért járó térítmény összegét, előirányozza az épület folyó
karbantartásának minimális összegét, illetve a lakóközösség épülete közös részei beruházási
karbantartására szolgáló elkülönítés minimális mértékét, valamint az épület külleme
karbantartásának kötelezettségét, illetve külleme módosításának tilalmát az épület
elhelyezkedése szerinti településrendezési övezettől vagy tömbtől függően, továbbá a lakhatást
és a lakóépületek karbantartását szabályozó törvénnyel összhangban egyéb feladatokat is ellát;”
10) „telekrendezési programokat hoz, szabályozza és biztosítja a telekrendezési és
telekhasználati ügyek ellátását, meghatározza a telekrendezési járulék kiszámításához szükséges,
övezetek és létesítményrendeltetések szerinti együtthatókat, és megállapítja ezen járulék
csökkentésének kritériumait, összegét, eljárását, feltételeit és elszámolásának módját, továbbá a
telekrendezési járulék elszámolása és megfizettetése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket;”
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20) „meghozza a helyi lakásügyi stratégiát és a stratégia lefolytatásának akciótervét, megalakítja
a lakásügyi bizottságot, dönt a lakásügyi támogatások odaítéléséről, és egyéb kérdéseket
szabályoz a szociális lakhatás területén;”
21) „gondoskodik a polgárok művelődés területét illető igényeinek kielégítéséről a község
területén, a polgárok művelődés területét illető érdekeivel kapcsolatos bizonyos kérdéseket
szabályoz, valamint ezek megvalósításának módját, megszervezi a község számára jelentős
kulturális javak védelmével kapcsolatos teendők végzését, serkenti a művelődési és művészeti
alkotótevékenység fejlesztését, biztosítja az amatőr kulturális-művelődési egyesületek, illetve
amatőr művelődési programokat megvalósító szövetségek és amatőr csoportok munkájához
szükséges területi feltételeket, a község számára jelentős művelődési programok és projektumok
pénzellátásához és társfinanszírozásához biztosítja a pénzeszközöket, és megteremti azoknak a
múzeumoknak, könyvtáraknak és egyéb művelődési intézményeknek a működési feltételeit,
amelyeknek alapítója;”
34) „serkenti és segíti a szövetkezeti mozgalom fejlődését, és meghozza azon programot, mellyel
megállapításra kerülnek a község területére vonatkozó mezőgazdasági politika, illetve
vidékfejlesztési politika lefolytatására irányuló támogatási intézkedések;”.
6. szakasz
A statútum 18. szakaszában a „terjedő időszakra” szavak előtt az „öt évig” szavak törlésre
kerülnek, helyükbe a „négy évig” szavak kerülnek, a további szavak a mondat végéig pedig
változatlanul maradnak.
7. szakasz
A statútum 19. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A község által alapított közvállalatok igazgatóbizottsági tagjai, valamint a község által alapított
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjai
kinevezésekor a kinevezésről döntő szervek biztosítják a kevésbé képviselt nem legalább 30
százalékos részvételét a munkatestületekben.”.
A statútum 19. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A község által alapított közvállalatok igazgatóbizottsági tagjainak, valamint a község által
alapított intézmények és szervezetek, de különösen a nemzeti kisebbségek jogainak
érvényesítése szempontjából jelentős közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottsági és felügyelő bizottsági tagjainak kinevezésekor a község köteles figyelembe
venni a község lakosságának nemzeti összetételét, valamint a nemzeti kisebbségek említett
szervekben való megfelelő arányú alkalmazását.”.
8. szakasz
A statútum 21. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„A község által alapított közvállalatok a közvállalatok üzletvitelét szabályozó törvénnyel
megállapított határidőben kötelesek a községi képviselő-testületnek jóváhagyás céljából
megküldeni az éves munkatervet.
A község költségvetéséből nem finanszírozott közvállalatok kivételesen hároméves üzletviteli
programot is hozhatnak, mely minden naptári évben felülvizsgálandó, valamint a jelen szakasz 1.
bekezdése szerinti határidőben megküldendő.
A község által alapított, illetve a község többségi vagy legalább 50%-os tulajdonában levő
gazdasági társaságok, intézmények és egyéb szervezetek kötelesek az éves vagy a hároméves
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munkatervet és pénzügyi tervet a terv szerinti soron következő év kezdete előtti 90 napos
határidőn belül a községi képviselő-testületnek jóváhagyás céljából megküldeni, a művelődési
intézmények kivételével, akik a következő évi munkaprogramjukat és pénzügyi tervüket
kötelesek a községi képviselő-testületnek a folyó év júliusának 20-áig megküldeni.”.
9. szakasz
A statútum 23. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„A község által alapított közvállalatok háromhavi jelentéseket küldenek az éves, illetve
hároméves üzletviteli programok megvalósításáról a községi közigazgatási hivatalnak a tervezett
és megvalósított tevékenységek összehangoltsági fokáról szóló információ összeállítása céljából,
a közvállalatok üzletvitelét szabályozó törvénnyel megállapított határidőben.
A község által alapított és közszolgálatot végző gazdasági társaságok, intézmények és egyéb
szervezetek kötelesek a folyó év februárjának 28-áig a községi képviselő-testülethez benyújtani
az előző évre vonatkozó éves munka- és pénzügyi jelentésüket, a művelődési intézmények
kivételével, akik az előző évre vonatkozóan a folyó év márciusának 15-éig kötelesek ezt
megtenni.”.
10. szakasz
A statútum 46. szakasza 1. bekezdésének alábbi pontjai módosulnak, és a következőképpen
hangzanak:
5) „meghozza a község és egyes tevékenységek tervét, illetve fejlesztési programját,”
9) „rendeletet hoz közvállalatok, intézmények, szolgálatok, gazdasági társaságok és egyéb
szervezetek megalapításáról, felügyeletet gyakorol a működésük felett, és rendeletet hoz azok
megszűnéséről, illetve megszüntetéséről, a törvénnyel összhangban,”
10) „kinevezi és felmenti a közvállalatok felügyelő bizottságát és igazgatóit, illetve az általa
alapított közvállalatok, intézmények, szolgálatok, gazdasági táraságok és egyéb szervezetek
igazgatóit és igazgató- és felügyelő bizottságát, valamint jóváhagyja az alapszabályukat, a
törvénnyel összhangban,”
15) „meghatározza a telekrendezési járulék kiszámításához szükséges, övezetek és
létesítményrendeltetések szerinti együtthatókat, ezen járulék csökkentésének kritériumait,
összegét, eljárását, feltételeit és elszámolásának módját, továbbá a telekrendezési járulék
elszámolása és megfizettetése szempontjából jelentős egyéb kérdéseket,”
17) „megindítja a község köztulajdonába történő ingatlanszerzés eljárását és a község
köztulajdonából történő ingatlan-elidegenítési eljárást, illetve az ingatlan feletti használati jog
átvitelének és a község köztulajdonában levő ingatlan feletti szolgalom vagy jelzálog
alapításának eljárását, a köztulajdont szabályozó törvénnyel összhangban,”
20) „állandó, külön és időszakos munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó kérdések
megvitatása céljából,”
22) „jóváhagyja a közvállalatok éves, illetve hároméves üzletviteli programját és a község által
alapított helyi közösségek, intézmények szolgálatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek
éves munkatervét és munkaprogramját és hároméves munkatervét, mely a pénzügyi tervet is
tartalmazza,”
28) „megvitatja és elfogadja a közvállalatok üzletviteli programjának megvalósításáról szóló
éves jelentést, illetve a községi szervek éves munkajelentését és éves pénzügyi jelentését,
valamint a község által alapított vagy a község többségi tulajdonában levő helyi közösségek,
intézmények, szolgálatok, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tervét,”
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29) „szabályozza a polgári jogvédő – ombudsman megalapításának feltételeit és módját,
valamint meghatalmazásait és hatásköreit, és dönt a községi polgári jogvédő, illetve több község
közös polgári jogvédőjének megalapításáról,”
30) „önálló munkatestületként megalapítja a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanácsot,
nyilatkozik ezen testület álláspontjairól és javaslatairól, és megvitatja annak éves és külön
jelentéseit,”.
A statútum 46. szakaszának 1. bekezdése a 32. pontot követően a 33-tól 57-ig terjedő új
pontokkal kerül kiegészítésre, melyek a következőképpen hangzanak:
33) „meghozza a Zenta községbeli mezőgazdasági földterület védelmének, rendezésének és
használatának éves programját, meghozza a földterület monitorozásáról szóló programot a helyi
hálózat szintjén, megállapítja a szükséges erózióellenes intézkedéseket és azok végrehajtásának
módját, előirányozza a mezőkároktól való védelmi intézkedéseket és a mezőgazdasági
földterületen történő szervesanyag-égetéstől való védelmi intézkedéseket, továbbá a
mezőgazdasági földterület fagytól, jégtől, tűztől és egyéb elemi csapásoktól való védelmének
intézkedéseit,”
34) „meghozza a mezőgazdasági földterület tagosítási programját a mezőgazdasági
földterületekkel kapcsolatos teendők területén illetékes minisztérium jóváhagyásával,
meghatározza a tagosítással rendezendő területet, rendeletet hoz a földbirtok önkéntes
csoportosítására irányuló eljárás megindításáról, illetve határozatot hoz városi tagosításról,”
35) „helyi érdekű kommunális tevékenységként meghatározza a kommunális tevékenységeket, és
előírja azok ellátásának feltételeit és módját, a kommunális tevékenységek ellátóinak és a
szolgáltatások használóinak külön jogait és kötelezettségeit a község területén, a kommunális
szolgáltatások díjfizetési módját, a kommunális szolgáltatások használata ellenőrzésének és
megfizettetésének módját, valamint a kommunális tevékenység ellátója ellenőrzések és
intézkedések foganatosítása során fellépő azon megahatalmazásait is beleértve, melyeket az
ellenőrök jogosultak foganatosítani,”
36) „meghatározza a kommunális szolgáltatások használói folyamatos nyilatkozattételének
módját a kommunális szoláltatások ellátói által nyújtott kommunális szolgáltatások nyújtásának
minőségéről, szükség esetén pedig megindítja a kommunális szolgáltatások ellátói munkájának
felülvizsgálatára irányuló eljárást, és szükséges intézkedéseket foganatosít azzal kapcsolatban,”
37) „dönt állami-magán partnerség eljárásának megindításáról, koncessziós ügyiratot hoz, és
előzetes jóváhagyását adja az állami szerződés tervezetére, annak megkötése céljából,”
38) „az állami-magán partnerség eljárásában koncessziós elemekkel szakértő csoportot alakít a
pályázati dokumentáció kidolgozására, a koncesszió értékének megbecslésére, a koncesszióadás
igazoltsági tanulmányának kidolgozására, és a koncesszióadás eljárását megelőző valamennyi
cselekmény foganatosítására,”
39) „meghozza a helyi lakásügyi stratégiát és a stratégia lefolytatásának akciótervét, megalakítja
a lakásügyi bizottságot, elsőségi sorrend alapján rendeletet hoz lakásügyi támogatások
odaítéléséről, továbbá a szociális lakhatás területén egyéb teendőket is ellát,”
40) „a Zenta község által alapított közvállalatok üzletvitelében beállt zavar esetén intézkedéseket
foganatosít, melyekkel biztosítja a közérdekű tevékenység zavartalan ellátáshoz szükséges
feltételeket, a közvállalatokat rendező törvénnyel összhangban,”
41) „meghozza a helyi hulladékkezelési tervet, biztosítja a lefolytatásához szükséges feltételeket
és gondoskodik annak lefolytatásáról, továbbá saját területén rendezi, biztosítja, megszervezi és
lefolytatja a kommunális, illetve az inert és veszélytelen hulladék kezelését,”
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42) „a polgárok előzetesen beszerzett véleménye mellett dönt helyi közösségek és egyéb helyi
önigazazgatási formák megalakításáról, azok területéről és megszüntetéséről,”
43) „egyes vagy valamennyi helyi közösségre átruházza a község illetékességébe tartozó
meghatározott feladatok ellátását, az ezekhez szükséges eszközök biztosításával,”
44) ”kihirdeti a helyi jelentőségű természeti javak védett területét,”
45) „előirányozza az elpusztított zöld közterületek védelmének általános feltételeit, valamint
kialakításának, karbantartásának és felújításának módját, továbbá a zöld közterületekről szóló
adatok nyilvántartását,”
46) „meghatározza azon tervek és programok fajtáit, melyekre stratégiai környezeti
hatástanulmány dolgozandó ki, meghozza a környezetvédelmi programot, illetve a község
területére vonatkozó akció- és szanálási terveket, Zenta község hivatalos közlönyében pedig
közzéteszi a környezet állapotáról szóló jelentést a község területére vonatkozóan,”
47) „a környezetvédelmi teendők területén illetékes minisztérium beszerzett véleménye mellett
meghozza azon ügyiratot, mellyel előirányozza a környezetvédelmi és –fejlesztési térítmény
mértékét, valamint fizetésének határidejét, kötelezettjeit és módját, továbbá a fizetés bizonyos
kötelezett-kategóriáira vonatkozó könnyítéseket,”
48) megállapítja a közlekedés műszaki szabályozását a község területén, meghozza a község
területén elhelyezkedő utak közlekedésbiztonságának stratégiáját és éves tervét a Nemzeti Közúti
Közlekedésbiztonsági Stratégiával és a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Tervvel
összhangban, előirányozza a község területén ellátásra kerülő tömegközlekedés és taxis szállítás
megszervezését és ellátásának módját, továbbá megvitatja a közlekedésbiztonság állásáról szóló
jelentéseket a község területére vonatkozóan,”
49) „szabályozza a rendkívüli helyzet kihirdetését és irányítását, valamint az emberek, az anyagi
javak és a környezet elemi csapásoktól, technikai-technológiai balesetektől, a terrorizmus
következményeitől, valamint háborús és egyéb súlyos balesetektől való védelmének és
mentésének rendszerét,”
50) „megalakítja a rendkívüli helyzetek községi törzskarát, és elfogadja annak éves munkatervét
és munkajelentését,”
51) „ügyiratot hoz az iskoláskor előtti intézmények hálózatáról, illetve ügyiratot az általános
iskolák hálózatáról a község területén,”
52) „előirányozza a teendőket, melyek azon szociális védelmi jogosultságokra, illetve
szolgáltatásokra vonatkoznak, melyek biztosításáról a község gondoskodik, továbbá a
természetbeni juttatások részletes feltételeit, érvényesítésének módját és mértékét,”
53) „meghozza a fiatalokról szóló helyi rendeletet, megalakítja a község ifjúsági irodáját és
rendezi a község költségvetéséből származó eszközök odaítélésének feltételeit és módját, illetve
a község területén a fiatalok igényeinek kielégítésére irányuló projektumok jóváhagyását,
továbbá a javasolt programokról és projektumokról és a jóváhagyott programok és projektumok
megvalósításáról szóló adatok közzétételének módját,”
54) „előirányozza a helyi idegenvezetői szakvizsga letételének programját, módját és feltételeit
az idegenforgalmi teendők területén illetékes minisztérium véleményének előzetes beszerzése
mellett, megalakítja a bizottságot, mely előtt a helyi idegenvezetői szakvizsga leteendő,
meghatározza a helyi idegenvezetői bizonylat és jelzés küllemét és tartalmát, valamint azok
kiadásának módját, feltételeit, és érvényességi idejét, megállapítja az idegenforgalmi övezeteket,
az idegenforgalmi célpontokat és az idegenforgalmi helyszíneket, valamint más teendőket és
feladatokat irányoz elő az idegenforgalom területén, melyek a község hatáskörébe tartoznak,
továbbá azok ellátásának módját,”
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55) „előirányozza a polgárok sport területét illető szükségleteinek és érdekeinek kielégítését
szolgáló programok, illetve projektumok jóváhagyásának feltételeit, kritériumait, módját és
eljárását, a program-, illetve projektumjavaslatok tartalmát és a dokumentációt, mely a javaslat
mellett benyújtandó, a programok megvalósításáról szóló jelentések tartalmát, és a jóváhagyott
programok, illetve projektumok megvalósítása ellenőrzésének módját és eljárását, valamint a
finanszírozásra javasolt programokról, illetve projektumokról szóló adatok nyilvános
közzétételének módját,”
56) „szabályozza a közterületeken való reklámozás feltételeit és módját,”
57) „megvitatja a község polgármestere és a polgármesteri kabinet, valamint a községi tanács
rendszeres hat havi jelentéseit, valamint jelentéseiket a községi képviselő-testület rendeleteinek
és egyéb ügyiratainak végrehajtásáról,”.
A statútum 46. szakasza 1. bekezdésének eddigi 33. pontja 58. ponttá válik.
11. szakasz
A statútum 47. szakaszának 3. bekezdése az új 10., 11. és 12. pontokkal kerül kiegészítésre,
melyek a következőképpen hangzanak:
10) „a polgárok előzetesen beszerzett véleménye mellett dönt helyi közösségek és egyéb helyi
önigazazgatási formák megalakításáról, azok területéről és megszüntetéséről,”
11) „szabályozza a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács tevékenységi körét,
összetételét, tagjainak megválasztását, és munkájának módját,”
12) „véglegesíti az önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről szóló rendeletjavaslatot,”.
A statútum 47. szakasza 3. bekezdésének eddigi 10. és 11. pontja 13. és 14. ponttá válik.
12. szakasz
A statútum 48. szakasza egy új 5. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen
hangzik:
„A képviselő-testület elnöke kivételes esetben a sürgősség megindokolása mellett összehívhatja a
képviselő-testület rendkívüli ülését, olyan sürgető probléma megoldása céljából, mely probléma
megoldásának elmulasztása káros következményekhez vezethet.”
13. szakasz
Az 50. szakasz címe alfejezetté válik, mely a következőképpen hangzik:
„1.1. A községi képviselő-testület munkatestületei”
A statútum 50. szakaszának 1. bekezdésében a „munkatestületeket – tanácsokat” szavak helyébe
a „munkatestületeket – bizottságokat, külön munkatestületeket – tanácsokat,” szavak kerülnek, a
további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak.
A statútum 50. szakaszának 4. bekezdésében az „állandó” szó után vessző kerül, majd a
bekezdés a „külön” szóval kerül kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig
változatlanul maradnak.
14. szakasz
A statútum 51. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„A községi képviselő-testület a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására,
ügyiratok előterjesztésére, valamint az adott testület megbízatása szerinti területet illető állapot
áttekintésére és előírások végrehajtására állandó munkatestületeket alapít.
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A községi képviselő-testület az alábbi állandó munkatestületeket alapítja:
1. költségvetési és pénzügyi bizottság,
2. gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési bizottság,
3. városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottság,
4. statútum- és normatívügyi bizottság,
5. oktatás- és sportügyi bizottság,
6. egészségügyi és szociálpolitikai bizottság,
7. művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság,
8. káder-, választás- és kinevezésügyi, valamint mandátumügyi-mentelmi bizottság,
9. folyamodvány- és panaszügyi bizottság.
A munkatestületi tagok megbízatási ideje megegyezik azon képviselő-testületi képviselők
megbízatási idejével, amely a munkatestületet megalakította.”.
15. szakasz
A statútum az 51. szakasz után a „Költségvetési és pénzügyi bizottság” című 51.A új szakasszal
kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„A költségvetési és pénzügyi bizottság rendeletek meghozatalát javasolja a pénzügyek területén,
véleményezi a község költségvetéséről szóló rendeletjavaslatot, valamint megvitatja a
költségvetési eszközökkel való meghatalmazott utalványozók általi rendelkezésről szóló
ügyiratjavaslatokat.
A bizottságnak a képviselők, valamint gazdasági és pénzügyi szakértők sorából kinevezett öt
tagja van.”.
16. szakasz
A statútum az 51.A szakasz után a „Gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési bizottság” című 51.B
új szakasszal kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„A gazdasági és helyi gazdaság-fejlesztési bizottság megvitatja a községi rendelet- és egyéb
általános ügyiratjavaslatokat, javaslatokat tesz ügyiratok meghozatalára, valamint véleményeket
nyújt a gazdaság és a helyi gazdaságfejlesztés területét illető kérdésekről.
A bizottságnak a képviselők, valamint a gazdaság és a menedzsment szakértői sorából kinevezett
öt tagja van.”.
17. szakasz
A statútum az 51.B szakasz után a „Városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai
bizottság” című 51.C új szakasszal kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„A városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottság megvitatja a községi rendeletés egyéb általános ügyiratjavaslatokat, javaslatokat tesz ügyiratok meghozatalára, valamint
véleményeket nyújt a településrendezés, a lakásügyi-kommunális tevékenységek, a telekrendezés
és a telekhasználat, az üzlethelyiségek, a kirándulóhelyek és a környezetvédelem területét illető
kérdésekről.
A bizottságnak a képviselők, valamint a településrendezés, a kommunális tevékenységek és a
környezetvédelem szakértőinek sorából kinevezett öt tagja van.”.
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18. szakasz
A statútum az 51.C szakasz után a „Statútum- és normatívügyi bizottság” című 51.D új
szakasszal kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„A statútum- és normatívügyi bizottság véleményt nyújt a község statútumának és a képviselőtestület ügyrendjének meghozatalára és módosítására irányuló ügyiratjavaslatokra, megvitatja a
község polgármesterének ügyiratjavaslatait, melyeket a polgármester elfogadás céljából a
képviselő-testület elé utal, továbbá megvitatja más előterjesztők ügyiratjavaslatait és
meghatározott ügyiratok meghozatalát javasolja.
A bizottságnak a képviselők és jogi szakértők sorából kinevezett hét tagja van.”.
19. szakasz
A statútum az 51.D szakasz után az „Oktatás- és sportügyi bizottság” című 51.E új szakasszal
kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„Az oktatás- és sportügyi bizottság megvitatja a képviselő-testület illetékességébe tartozó, az
oktatás és a sport területét illető rendelet- és egyéb ügyiratjavaslatokat, javaslatot tesz az oktatás
és a sport területét illető ügyiratok meghozatalára, továbbá megvitatja az oktatási és
sporttevékenységek fejlesztésével kapcsolatos, valamint az ezen területet érintő további
kérdéseket.
A bizottságnak a képviselők, valamint az oktatás és a sport területének szakértői sorából
kinevezett öt tagja van.”.
20. szakasz
A statútum az 51.E szakasz után az „Egészségügyi és szociálpolitikai bizottság” című 51.F új
szakasszal kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„Az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság megvitatja a képviselő-testület illetékességébe
tartozó, az egészségügy, a szociálpolitika, humanitárius tevékenységek és az állatgyógyászat
területét illető rendelet- és egyéb ügyiratjavaslatokat, javaslatokat tesz ezen területeket érintő
ügyiratok meghozatalára, továbbá a tevékenységi körébe tartozó egyéb kérdéseket is megvitat.
A bizottságnak a képviselők, valamint az egészségügy, a humanitárius tevékenységek és az
állatgyógyászat területének szakértői sorából kinevezett öt tagja van.”.
21. szakasz
A statútum az 51.F szakasz után az „Művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság” című 51.G új
szakasszal kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„A művelődés- és tájékoztatásügyi bizottság megvitatja a művelődés és a tájékoztatás területét
illető rendelet- és egyéb általános ügyiratjavaslatokat, javaslatokat tesz a művelődés és a
tájékoztatás kérdését érintő ügyiratok meghozatalára, továbbá a művelődési tevékenység
fejlesztésével kapcsolatos egyéb kérdéseket vitat meg.
A bizottságnak a képviselők, valamint a művelődés és a tájékoztatás területének szakértői
sorából kinevezett öt tagja van.”.
22. szakasz
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A statútum az 51.G szakasz után az „Káder-, választás- és kinevezésügyi, valamint
mandátumügyi-mentelmi bizottság” című 51.H új szakasszal kerül kiegészítésre, mely a
következőképpen hangzik:
„A káder-, választás- és kinevezésügyi, valamint mandátumügyi-mentelmi bizottság megvitatja a
képviselők mandátumával és mentelmi jogával kapcsolatos kérdéseket, ügyiratokat készít és
terjeszt elő, melyek a képviselők jogosultágait és kötelezettségeit szabályozzák, továbbá
megvitatja egyes képviselők mandátuma megszűnésének okait.
A bizottságnak a képviselők és a polgárok sorából kinevezett öt tagja van.”.
23. szakasz
A statútum az 51.H szakasz után az „Folyamodvány- és panaszügyi bizottság” című 51.I új
szakasszal kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„A folyamodvány- és panaszügyi bizottság megvitatja a képviselő-testülethez utalt
folyamodványokat és panaszokat és a képviselő-testületnek meghatározott intézkedések
foganatosítását javasolja a folyamodványokkal és panaszokkal kapcsolatban, szükség szerint
továbbítja azokat az illetékes szervek felé, és jelentést nyújt be a községi képviselő-testülethez a
folyamodványok és panaszok ürügyén észlelt észrevételeiről.
A bizottságnak a képviselők és a polgárok sorából kinevezett öt tagja van.”.
24. szakasz
A statútum 52. szakaszának 3. bekezdésében a „legtöbb” szó után a „két” szó törlésre kerül,
helyébe az „egy” szó kerül, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak.
25. szakasz
A statútum 53. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik:
„Az állandó munkatestület elnöke és tagjai”.
A statútum 53. szakasza az 1. bekezdés után egy új 2. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a
következőképpen hangzik:
„Az állandó munkatestület tagjai kötelesek a bizottság munkájában részt venni, jogosultak a
napirend kiegészítésére javaslatot tenni, továbbá a bizottság napirendjére tűzött kérdésekről
nyilatkozni.”.
26. szakasz
A statútum 57. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A tanács elnöke a község polgármestere. A biztonsági tanácsnak van titkára, aki döntéshozatalra
való jog nélkül vesz részt a tanács munkájában.”.
A statútum 57. szakaszának 3. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„ A tanács elnöke, titkára és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig terjedő
időszakra kerülnek megválasztásra.”.
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27. szakasz
A statútum 59. szakaszának 1. bekezdésben a „15” szám helyébe a „9” szám kerül.
A statútum 59. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A tanács elnöke és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig terjedő időszakra
kerülnek megválasztásra.”.
28. szakasz
A statútum 62. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A tanács elnöke és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási idejéig terjedő időszakra
kerülnek megválasztásra.”.
29. szakasz
A statútum 64. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A közszolgálat-igénylők tanácsának 9 tagja van.”.
A statútum 64. szakasza az 1. bekezdés után egy új 2. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a
következőképpen hangzik:
„A közszolgálat-igénylők tanácsának elnöke és tagjai a községi képviselő-testület megbízatási
idejéig terjedő időszakra kerülnek megválasztásra.”.
A 64. szakasz eddigi 2., 3., 4., 5. és 6. bekezdései 3., 4., 5., 6. és 7. bekezdésekké válnak.
30. szakasz
A statútum 65. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottságnak 9 tagja van.”.
A statútum 65. szakasza az 1. bekezdés után egy új 2. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a
következőképpen hangzik:
„A nemek egyenjogúságával foglalkozó bizottság elnöke és tagjai a községi képviselő-testület
megbízatási idejéig terjedő időszakra kerülnek megválasztásra.”.
A 65. szakasz eddigi 2. és 3. bekezdései 3. és 4. bekezdésekké válnak.
31. szakasz
A statútum a 65. szakasz után egy új alfejezettel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen
hangzik:
„1.2. A képviselő-testület elnöke és a képviselő-testület titkára”.
32. szakasz
A statútum 70. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A képviselő-testület titkárát a képviselő-testület a képviselő-testület elnökének javaslatára négy
évre helyezi tisztségbe, megbízatási idejének lejártát követően pedig ismételten tisztségbe
helyezhető.”.
A statútum 70. szakaszának 3. bekezdésében a „legalább” szó után az „ötéves” szó törlésre kerül,
helyébe pedig a „hároméves” szó kerül.
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33. szakasz
A statútum 73. szakasza a 4. bekezdés után egy új 5. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a
következőképpen hangzik:
„A község megválasztott polgármestere és alpolgármestere esküt tesznek, mely a
következőképpen
hangzik:
„Esküszöm,
hogy
Zenta
község
polgármestereként/alpolgármesterként az Alkotmányt, a törvényeket és Zenta község statútumát
tiszteletben tartom, továbbá becsületesen és pártatlanul, a polgárok érdekeit szem előtt tartva
látom el Zenta község polgármesterének/alpolgármesterének tisztségét.””.
34. szakasz
A 75. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja módosul, és a következőképpen hangzik:
6) „a lakásügyi támogatásként bérbeadásra kerülő ingatlanok bérbeadásának kivételével döntést
hoz a Zenta község köztulajdonában levő, illetve az állami tulajdonban levő, Zenta község
használati joga alatt álló ingatlanok használatba, illetve bérbeadásáról, valamint az ingatlanok
használatba, illetve bérbeadásáról szóló szerződés felmondásáról, a köztulajdont szabályozó
törvénnyel összhangban,”.
A statútum 75. szakaszának 1. bekezdése a 13. pont után a 14-től 23-ig terjedő új pontokkal kerül
kiegészítésre, melyek a következőképpen hangzanak:
14) „a község költségvetéséről szóló rendelet alapján éves szerződést köt a községi alapítású
művelődési intézményekkel a jóváhagyott programok és programrészek finanszírozásáról,”
15) „irányítja a község köztulajdonában levő ingóságokat és rendelkezik azokkal, a köztulajdont
szabályozó törvénnyel összhangban,”
16) „dönt tulajdonosi jóváhagyás megadásáról a község köztulajdonában levő ingóságokkal és
ingatlanokkal kapcsolatban,”
17) „dönt közbeszerzési eljárás megindításáról, döntést hoz a közbeszerzési bizottság
megalakításáról, dönt a közbeszerzési szerződés odaítéléséről, és közbeszerzésekkel kapcsolatos
egyéb feladatokat is ellát, a közbeszerzéseket szabályozó törvénnyel és a község általános
ügyirataival összhangban,”
18) „a községi közigazgatási hivatal vezetőjének javaslatára meghatározza, hogy a községi
közigazgatási hivatal munkája úgy kerüljön megszervezésre, hogy a községi közigazgatási
hivatal egyes teendői az összes vagy bizonyos helyi közösségben is ellátásra kerüljenek,”
19) „ellátja a rendkívüli helyezetek községi törzskara parancsnokának tisztségét,”
20) „a rendkívüli helyezetek községi törzskarának javaslatára határozatot hoz rendkívüli helyzet
kihirdetéséről és megszüntetéséről a község területén,”
21) „felelős a község védelmét szolgáló készenléti állapotért, valamint azon gazdasági
társaságok, egyéb jogi személyek és vállalkozók készenléti állapotáért, melyeken keresztül a
polgárok közvetlenül kielégítik a szükségleteiket háborús és rendkívüli helyzet idején,”
22) „javaslatot tesz a községi tanácsnak a község költségvetéséből származó eszközök
odaítélésére való jogosultság érvényesítésének módjáról és eljárásáról szóló ügyirat
meghozatalára, azon intézmények programjaira – projektumaira vonatkozóan, melyek felett a
község alapítói jogokat nem gyakorol, a beruházási tevékenységek programjainak
meghozatalára, az oktatás, a művelődés, a szociális védelem és az egészségügy területén,
továbbá a sport, a művelődés, a szociális védelem és egyéb tevékenységek területét illető községi
jelentőségű rendezvények éves programjának meghozatalára,”
23) „véleményt nyújt a pedagógiai asszisztens kiválasztására irányuló eljárásban,”.
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A statútum 75. szakasza 1. bekezdésének eddigi 14. pontja 24. ponttá válik.
35. szakasz
A statútum a 75. szakasz után az „A község polgármesterének jelentései” című 75.A új
szakasszal kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„A község polgármestere rendszeresen, minden hat hónapban jelentést tesz a községi képviselőtestületnek a munkájáról, kabinetjének munkájáról, valamint a községi képviselő-testület
rendeleteinek és egyéb ügyiratainak végrehajtásáról.”.
36. szakasz
A statútum 76. szakasza az 5. bekezdés után az új 6. és 7. bekezdésekkel kerül kiegészítésre,
melyek a következőképpen hangzanak:
„A községi tanács megválasztott tagja esküt tesz, mely a következőképpen hangzik: Esküszöm,
hogy Zenta Község Községi Tanácsa feladatainak ellátása során az Alkotmányt, a törvényeket és
Zenta község statútumát tiszteletben tartom, továbbá becsületesen és pártatlanul, a polgárok
érdekeit szem előtt tartva látom el Zenta Község Községi Tanácsa tagjának tisztségét.”.
Ha a község polgármestere, a község alpolgármestere és/vagy a községi tanács tagjai egyidejűleg
kerülnek megválasztásra, az esküt úgyszintén egyidejűleg teszik.”.
37. szakasz
A statútum 78. szakasza 1. bekezdésének 7. pontja a „vezetőjét” szó után az „, illetve vezetőhelyettesét” szavakkal kerül kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul
maradnak.
A statútum 78. szakaszának 1. bekezdése a 10. pont után a 11-től 26-ig terjedő új pontokkal kerül
kiegészítésre, melyek a következőképen hangzanak:
11) „elfogadja a községi közigazgatási hivatal és a községi ügyészség szervezetéről és
munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzatot,”
12) „ügyiratot hoz, amely részletesen szabályozza a közbeszerzés eljárását a községben, a
közbeszerzéseket szabályozó törvénnyel összhangban,”
13) „meghozza a község éves közbeszerzési tervét,”
14) „ügyiratot hoz a község költségvetéséből származó eszközök pénzbeli támogatás útján
történő odaítélésre való jogosultság érvényesítésének módjáról és eljárásáról, azon intézmények
és egyéb szervezetek programjaira – projektumaira vonatkozóan, melyek felett a község alapítói
jogokat nem gyakorol, a község polgármesterének javaslatára,”
15) „meghozza a beruházási tevékenységek programját az oktatás, a művelődés, a szociális
védelem és az egészségügy területén, a község polgármesterének javaslatára,”
16) „meghozza a sport, a művelődés, a szociális védelem és egyéb tevékenységek területét illető
községi jelentőségű rendezvények éves programját, a község polgármesterének javaslatára,”
17) „ügyiratot hoz a községi közigazgatási hivatal háborús megszervezéséről és besorolásáról,
továbbá minden egyéb ügyiratot a község védelmi felkészülésével kapcsolatban,”
18) „meghatározza a község védelme szempontjából jelentős gazdasági társaságokat, jogi
személyeket és vállalkozókat,”
19) „szanálási és rekultivációs projektumot dolgoz ki a község területén található meglévő
rendezetlen hulladéklerakókra vonatkozóan, és összeállítja a község területén elhelyezkedő
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illegális és meglévő rendezetlen hulladéklerakók – szeméttelepek nyilvántartását, továbbá
biztosítja azok felszámolását és szanálását,”
20) „meghatározza a veszélyeztetett életkörnyezet státust és megállapítja a szanálási és
remediációs prioritásokat az illetékes tartományi szerv jóváhagyásának előzetes beszerzése
mellett, kihirdeti az életkörnyezet veszélyeztetett státusát, ügyiratot hoz külön intézkedések
bevezetéséről közvetlen veszély és az előirányozott szennyezési határértékek túllépése esetén,
amennyiben a szennyezés a község területére korlátozódik és nincs nagyobb területre hatással,
továbbá meghozza az életkörnyezet folyamatos ellenőrzésének és figyelemmel kísérésének
programját a község területére vonatkozóan,”
21) „meghozza a rendkívüli helyzetekre vonatkozó községi védelmi és mentési tervet, külső
terveket hoz, melyek a rendkívüli helyzetekben való reagálási tervek alkotórészét képezik, a
vízgazdálkodási közvállalat véleményének előzetes beszerzése mellett kidolgozza a község
területére vonatkozó operatív árvízvédelmi és mentési tervet, megalakítja a helyi migrációs
tanácsot, továbbá egyéb feladatokat és teendőket végez a rendkívüli helyzeteket és a
migrációkezelést szabályozó törvényekkel összhangban,”
22) „a község területén uralkodó közlekedésbiztonsági helyzetről szóló jelentést évente legalább
két alkalommal benyújtja a községi képviselő-testületnek,”
23) „a koordinációs testület javaslatára meghozza a közlekedésbiztonság előmozdítására szolgáló
eszközök használatának programját,”
24) „meghatározza a megállóhelyeket, melyek bizonyos fajtájú vonalközlekedésre használhatók,
és közzéteszi azokat a község hivatalos közlönyében,”
25) „döntést hoz az oktató-nevelő munka beszüntetéséről a község területén vis maior és
járványok esetén, valamint egyéb esetekben, amikor veszélyeztetett a gyermekek, a tanulók és az
alkalmazottak egészsége és biztonsága,”
26) „meghatározza a finanszírozásra javasolt programokról, a jóváhagyott programokról és a
jóváhagyott programok megvalósításáról szóló adatok közzétételének módját, meghatározza,
hogy a sport területén mely szervezetek tekintendők kiemelkedő jelentőségűnek a község
számára, valamint a község területéről származó sportszervezetek kategorizálását, megvitatja és
dönt Zenta község Sportszövetsége éves programjavaslatának jóváhagyásáról, mely a község
területén székhellyel rendelkező sportszervezetek éves és külön programjait tartalmazza,”.
A statútum 78. szakasza 1. bekezdésének eddigi 11. pontja 27. ponttá válik, mely pont módosul,
és a következőképpen hangzik: „törvény és a jelen statútum által nyújtott meghatalmazás
szerinti, illetve a községi képviselő-testület által meghatározott egyéb feladatokat is ellát.”.
38. szakasz
A statútum 82. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„A községi tanács határozatával a község kiemelkedő üzletembereinek köréből a községi tanács
megbízatásának idejére gazdasági tanács alakítható, a törvénnyel és a jelen statútummal
összhangban.
A gazdasági tanács feladatait, illetékességét és meghatalmazásait, munkamódszerét,
döntéshozatali módját, összetételét, a tanácsba való jelöltállítás és a megválasztás módját a
községi tanács külön ügyirata részletesen szabályozza.”.
39. szakasz
A statútum 83. szakasza teljes egészében törlésre kerül.
40. szakasz
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A statútum 84. szakaszának címe módosul, és a következőképpen hangzik:
„A községi tanács jelentései”.
A statútum 84. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„A községi tanács rendszeresen, minden hat hónapban jelentést tesz a községi képviselőtestületnek a munkájáról, valamint a községi képviselő-testület rendeleteinek és egyéb
ügyiratainak végrehajtásáról.”.
41. szakasz
A statútum a 84. szakasz után egy új alfejezettel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen
hangzik:
„2.3. A végrehajtó szervek felmentése és mandátumának megszűnése”.
42. szakasz
A statútum 93. szakaszában az 1. bekezdés után az eddigi 2. bekezdés teljes egészében törlésre
kerül, a szakasz továbbá a 2. és 3. új bekezdésekkel kerül kiegészítésre, melyek a
következőképpen hangzanak:
„A községi közigazgatási hivatal vezetőjének van helyettese, aki távolléte vagy akadályozottsága
esetén helyettesíti őt tisztségének ellátásában.
A községi közigazgatási hivatal vezetőjévé olyan személy nevezhető ki, aki eleget tesz a
törvénnyel előirányozott feltételeknek.”.
43. szakasz
A statútum 94. szakaszának címe a „vezetőjének” szó után az „, illetve vezető-helyettesének”
szavakkal kerül kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak
A statútum 94. szakaszának 1. bekezdése a „vezetőjét” szó után az „, illetve vezető-helyettesét”
szavakkal kerül kiegészítésre, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak.
44. szakasz
A statútum 96. szakaszának 1. bekezdésében az „A község polgármestere a” szavak után a
„Községi Közigazgatási Hivatalban” szavak törlésre kerülnek, helyükbe a „község
polgármesterének kabinetjében” szavak kerülnek, a további szavak a mondat végéig pedig
változatlanul maradnak.
A statútum 96. szakaszának 3. bekezdésében az „A” szó után a „Községi Közigazgatási
Hivatalban” szavak törlésre kerülnek, helyükbe a „község polgármesterének kabinetjében”
szavak kerülnek, a további szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak.

45. szakasz
A statútum 97. szakaszának 2. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A községi közigazgatási hivatal és a községi ügyészség belső szervezetéről és a munkakörök
besorolásáról szóló szabályzatát a községi tanács fogadja el.”.
46. szakasz

755

A statútum 114. szakaszának 1. bekezdésében az „érdekelt állampolgárokkal” szavak után vesző
következik, majd a bekezdés a „jogi személyekkel” szavakkal kerül kiegészítésre, a további
szavak a mondat végéig pedig változatlanul maradnak.
47. szakasz
A statútum 120. szakasza 2. bekezdésnek 1. pontjában a „a helyi közösség” szavak után a
„szervei” szó törlésre kerül.
A statútum 120. szakasza 2. bekezdésének 4. pontja teljes egészében törlésre kerül.
A statútum 120. szakaszának 3. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A helyi közösség az eszközöket pénzügyi tervvel összhangban használja, melyre beszerzésre
került a községi képviselő-testület előzetes jóváhagyása.”.
48. szakasz
A statútum 121. szakaszának 1. bekezdésében a „valamennyi” szó után az „és” szó törlésre kerül,
helyébe pedig a „vagy” szó kerül.
49. szakasz
A statútum 127. szakasza az „a törvényben” szavak után az „és a jelen statútumban” szavakkal
kerül kiegészítésre.
50. szakasz
A statútum 128. szakasza címmel kerül kiegészítésre, mely a következőképpen hangzik:
„Községi ügyészség”.
A statútum 128. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„A község vagyoni jogainak és érdekeinek jogvédelmi teendőit a községi ügyészség látja el.”.
51. szakasz
A statútum 131. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„A községi képviselő-testület rendeletével megalapítható a község polgári jogvédője –
ombudsman, illetve több község közös polgári jogvédője, aki ellenőrzi a polgárok jogainak
tiszteletben tartását, megállapítja azok közigazgatási szervek és közszolgálatok ügyirataival,
cselekményeivel vagy cselekményeinek elmulasztásával elkövetett megsértését, amennyiben a
község előírásainak és általános ügyiratainak megsértéséről van szó.
A polgári jogvédő jogállása, meghatalmazásai és hatásköre, eljárása, továbbá megválasztásának
és felmentésének módja a községi képviselő-testület rendeletével kerül szabályozásra.
52. szakasz
A statútum 132-től 138-ig terjedő szakaszai teljes egészében törlésre kerülnek.
53. szakasz
A statútum 139. szakaszának 1. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik: „A községi
képviselő-testület önálló munkatestületként megalakítja a nemzetek közötti viszonyokkal
foglalkozó tanácsot, melyet a törvénnyel és a jelen statútummal összhangban a szerb nemzet és a
nemzeti kisebbségek képviselői alkotják.”.
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54. szakasz
A 149. szakasz 1. bekezdésében az „a község polgármestere” szavak után az „és a községi
képviselő-testület hatásköri munkatestülete” szavak törlésre kerülnek.
A 149. szakasza 4. bekezdése módosul, és a következőképpen hangzik:
„Ha a képviselő-testület elfogadja a statútum meghozatalára vagy a statútum módosítására
irányuló javaslatot, kinevezi a statútum-tervezetet, illetve a statútum-módosítást kidolgozó
bizottságot.”.
A 149. szakasz a 4. bekezdés után egy új 5. bekezdéssel kerül kiegészítésre, mely a
következőképpen hangzik:
„A statútum módosítása statutáris rendelettel történik, mely a statútum meghozatalával
megegyező módon és eljárásban kerül meghozatalra.”.
A 149. szakasz 5. bekezdése 6. bekezdéssé válik.
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
55. szakasz
A község előírásai a jelen rendelet hatálybalépésének napjától számított hat hónapos határidőn
belül összehangolásra kerülnek a jelen rendelet rendelkezéseivel. A községi előírások hatályban
maradnak a jelen rendelettel való összehangolásukig.
56. szakasz
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép
hatályba, illetve alkalmazandó, a jelen rendelet 27. szakasza 1. bekezdésének kivételével, mely
az első soron következő községi képviselőválasztásokat követően alkalmazandó.
INDOKOLÁS
Zenta Község Képviselő-testülete 2017. február 24-én meghozta a Zenta község statútumának
módosításáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2017. szám). Zenta Község
Képviselő-testülete az említett rendelettel kinevezte a Zenta község statútumának módosításáról
szóló rendeletet kidolgozó bizottságot, azzal a feladattal, hogy a szóban forgó rendelet
hatálybalépésének napjától számított 2 hónapos határidőn belül dolgozza ki a Zenta község
statútumának módosításáról szóló rendelettervezetet, és azt megvitatása és elfogadása céljából
nyújtsa be a Községi Képviselő-testülethez.
A Zenta község statútumának módosításáról szóló rendeletet kidolgozó bizottság tagjai
részletesen tanulmányoztak és elemeztek több száz törvényt, melyek Zenta község hatályos
statútumának meghozatalát követően kerültek meghozatalra, illetve módosításra, azok
rendelkezéseinek implementálása érdekében Zenta község statútumába, így ezúton a Községi
Képviselő-testületnek megküldik a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendelettervezetet, az említett rendelet egyes szakaszainak alábbi indokolásával:
A javasolt rendelet 1. szakaszával meghatározásra került a rendelet meghozatalának célja.
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A rendelet 2. szakaszával javasolásra került a statútum 2. szakaszának változtatása, annak a helyi
önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám –
másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából.
A rendelet 3. szakaszával javasolásra került a statútum 4. szakasza bekezdései sorrendjének
módosítása, a község megnevezése és székhelye nagyobb jelentőségének kifejezése céljából.
A rendelet 4. szakaszával javasolásra került a statútum 11. szakasza 1. bekezdésének módosítása,
azon rendelkezés pontosítása céljából, mely meghatározza, hogy a község díjai és egyéb
nyilvános elismerései mely tevékenységekre kerülnek megalapításra.
A rendelet 5. szakaszával javasolásra került Zenta község statútuma 16. szakaszának módosítása:
az említett szakasz 7. és 20. pontjának módosítása azoknak a lakóépületek karbantartásáról szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos közlönye, 104/2016. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 10 pontjának módosítása annak a tervezésről és kiépítésről szóló
törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,
132/2014. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 21.
pontjának módosítása annak a kultúráról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009.
13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) való összehangolása céljából került javasolásra, míg az
említett szakasz 34. pontjának módosítása annak a mezőgazdaságról és vidékfejlesztésről szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009. 10/2013. szám – másik törvény, és 101/2016.
szám) való összehangolása céljából került javasolásra.
A rendelet 6. szakaszával javasolásra került a statútum 18. szakaszának gyakorlati okok miatti
változtatása, annak összehangolása érdekében a kinevezés szokásos gyakorlatával.
A rendelet 7. szakaszával javasolásra került a statútum 19. szakaszának változtatása, annak a
közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) való
összehangolása céljából.
A rendelet 8. és 9. szakaszával javasolásra került a statútum 21. és 23. szakaszának módosítása,
azoknak a közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám), a
költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014.,
68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám), és a kultúráról szóló törvénnyel
(az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) való
összehangolása céljából.
A rendelet 10. szakaszával javasolásra került a statútum 46. szakaszának módosítása és
kiegészítése: az említett szakasz 5. pontjának módosítása annak a kultúráról szóló törvénnyel (az
SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009. 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) való összehangolása
céljából került javasolásra, az említett szakasz 9. és 10. pontjának módosítása azoknak a
közszolgálatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 72/1994., 79/2005.
szám - kiigazítás, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítás, és 83/2014. szám – másik törvény) és a közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK
Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett
szakasz 15. pontjának módosítása annak a tervezésről és kiépítésről szóló törvény módosításáról
és kiegészítéséről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 132/2014. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 17. pontjának módosítása annak a
köztulajdonról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014.,
104/2016. szám – másik törvény, és 108/2016. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 20. pontjának változtatása műszaki okok miatt került javasolásra,
hogy a községi képviselő-testület munkatestületei között az ún. külön munkatestületek is
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felsorolásra kerüljenek, az említett szakasz 22. és 28. pontjának módosítása azoknak a
közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) és a
költségvetési rendszerről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010.,
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014.,
68/2015. szám – másik törvény, 103/2015. és 99/2016. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 29. és 30. pontjának módosítása azoknak a helyi
önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám –
másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 33. ponttal való kiegészítése annak a mezőgazdasági
földterületről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. szám – másik
törvény, 41/2009. és 112/2015. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett
szakasz 34. ponttal való kiegészítése annak a mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (az
SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 65/2008. szám – másik törvény, 41/2009. és 112/2015.
szám) és a tervezésről és kiépítésről szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 132/2014. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 35. és 36. új pontokkal való kiegészítése annak a kommunális
tevékenységekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2011. és 104/2016. szám)
való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 37. és 38. új pontokkal való
kiegészítése annak az állami-magán partnerségről és koncessziókról szóló törvénnyel (az SZK
Hivatalos Közlönye, 88/2011., 15/2016. és 104/2016. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 39. ponttal való kiegészítése annak a lakhatásról és a
lakóépületek karbantartásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 104/2016. szám)
való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 40. ponttal való kiegészítése
annak a közvállalatokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 41. ponttal való kiegészítése
annak a hulladékkezelésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és
14/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 42. és 43. új
pontokkal való kiegészítése annak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 44. ponttal való kiegészítése
annak a természet védelméről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010.,
91/2010. szám – kiigazítás, és 104/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra,
az említett szakasz 45., 46. és 47. új pontokkal való kiegészítése annak a környezetvédelemről
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 36/2009. szám – másik
törvény, 72/2009. szám – másik törvény, 43/2011. szám – Ab határozat, és 14/2016. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 48. ponttal való kiegészítése
annak a közúti közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009.,
53/2010., 101/2011., 32/2013. szám – Ab határozat, 55/2014., 96/2015. szám – másik törvény, és
9/2016. szám – Ab határozat) való összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz
49. és 50. új pontokkal való kiegészítése annak a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az
SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) és a védelemről szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009., 88/2009. szám – másik törvény,
104/2009. szám – másik törvény, és 10/2015. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 51. ponttal való kiegészítése annak az oktatási és nevelési
rendszer alapjairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013.,
35/2015. szám – hiteles értelmezés, 68/2015. és 62/2016. szám – Ab határozat) való
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összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 52. ponttal való kiegészítése
annak a szociális védelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 53. ponttal való kiegészítése
annak a fiatalokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 50/2011. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az említett szakasz 54. ponttal való kiegészítése
annak az idegenforgalomról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010.,
99/2011. szám – másik törvény, 93/2012. és 84/2015. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az említett szakasz 55. ponttal való kiegészítése annak a sportról szóló törvénnyel
(az SZK Hivatalos Közlönye, 20/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az
említett szakasz 56. ponttal való kiegészítése annak a reklámozásról szóló törvénnyel (az SZK
Hivatalos Közlönye, 6/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra.
A rendelet 11 szakaszával javasolásra kerültek a statútum 47. szakaszának kiegészítései: az
említett szakasz 3. bekezdésének 10. és 11. új pontokkal való kiegészítése annak a helyi
önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám –
másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása céljából került
javasolásra, míg ugyanezen szakasz 12. új ponttal való kiegészítése annak a helyi önkormányzat
finanszírozásáról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 42/2011., 93/2012.,
99/2013. szám – összehangolt din. össz., 125/2014. szám – összehangolt din. össz., 95/2015.
szám – összehangolt din. össz., 83/2016., 91/2016. szám – összehangolt din. össz., és 104/2016.
szám – másik törvény) való összehangolása céljából került javasolásra.
A rendelet 12. szakaszával javasolásra került Zenta község statútuma 48. kiegészítése, a községi
képviselő-testület rendkívüli ülése összehívása feltételeinek pontosítása céljából.
A rendelet 13. szakaszával új alfejezet hozzáadása került javasolásra, a községi képviselő-testület
munkatestületeiről szóló rendelkezések annak keretébe helyezése céljából, ugyanezen szakasszal
továbbá javasolásra került a statútum 50. szakaszának technikai okokból történő változtatása,
hogy a községi képviselő-testület munkatestületei között az ún. külön munkatestületek is
felsorolásra kerüljenek.
A rendelet 14. szakaszával javasolásra került a statútum 51. szakaszának módosítása, hogy a
javasolt rendelettel kiegyenlítésre kerüljön az állandó és a külön munkatestületek jogi
szabályozásának módja a statútumban.
A rendelet 15-23. szakaszaival javasolásra került a statútum 51.A-51.I. szakaszokkal való
kiegészítése, a községi képviselő-testület állandó munkatestületei illetékességének és
összetételének szabályozása céljából.
A rendelet 24. szakaszával javasolásra került a statútum 52. szakaszának módosítása, a
képviselők felülképviseltsége lehetőségének megvonása érdekében a községi képviselő-testület
állandó munkatestületei tagjainak kiválasztása alkalmával.
A rendelet 25. szakaszával javasolásra került a statútum 53. szakasza címének módosítása és a
szakasz kiegészítése, a községi képviselő-testület állandó munkatestületei elnöke mellett azok
tagjai jogainak és kötelezettségeinek szabályozása céljából.
A rendelet 26-30. szakaszaival javasolásra került a statútum 57., 59., 62., 64 és 65. szakaszának
módosítása és kiegészítése, a községi képviselő-testület külön munkatestületei megbízatási
idejének pontosítása céljából, oly módon, hogy ezen munkatestületek megbízatása a képviselőtestület megbízatásának lejártáig tart, illetve az egyes külön munkatestületek tagjai számának
pontosítása céljából: javasolásra került, hogy a biztonsági tanács kivételével, melynek tagjai
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politikai, illetve társadalmi funkciójuk alapján kerülnek kiválasztásra, a többi munkatestület
azonos számú taggal rendelkezzen.
A rendelet 31. szakaszával a statútum új alfejezettel való kibővítése került javasolásra, a községi
képviselő-testület elnökéről és titkáráról szóló rendelkezések annak keretébe helyezése céljából.
A rendelet 32. szakaszával javasolásra került a statútum 70. szakaszának módosítása és
kiegészítése, annak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való
összehangolása céljából.
A rendelet 33. és 36. szakaszaival javasolásra került a statútum 73. és 76. szakaszának
módosítása, a Zenta község végrehajtó szerveibe megválasztott személyek eskütételének
szabályozása céljából.
A rendelet 34. szakaszával javasolásra került a statútum 75. szakaszának módosítása és
kiegészítése: az említett szakasz 1. bekezdése 6. pontjának módosítása annak a köztulajdonról
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. szám –
másik törvény, és 108/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, ugyanezen
bekezdés 14. új ponttal való kiegészítése annak a kultúráról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009. 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) való összehangolása céljából került
javasolásra, ugyanezen bekezdés 15. és 16. új pontokkal való kiegészítése annak a köztulajdonról
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013., 105/2014., 104/2016. szám –
másik törvény, és 108/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott
bekezdés 17. és 18. új pontokkal való kiegészítése annak a közbeszerzésekről szóló törvénnyel
(az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012., 14/2015. és 68/2015. szám) való összehangolása
érdekében került javasolásra, az adott bekezdés 19. és 20. új pontokkal való kiegészítése annak a
rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és
93/2012. szám) való összehangolása érdekében került javasolásra, az adott bekezdés 21. új
ponttal való kiegészítése annak a védelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,
116/2007., 88/2009., 88/2009. szám – másik törvény, 104/2009. szám – másik törvény, és
10/2015. szám) és a a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,
111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott
bekezdés 22. új ponttal való kiegészítése annak a jelen tervezet azon részével való
összehangolása céljából került javasolásra, mellyel Zenta község statútumának 78. szakasza
kiegészítésre kerül a 14., 15 és 16. új pontokkal, az adott bekezdés 23. új ponttal való
kiegészítése annak az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. szám – hiteles értelmezés, 68/2015. és
62/2016. szám – Ab határozat) való összehangolása céljából került javasolásra.
A rendelet 35. szakaszával javasolásra került a statútum 75.A. új szakasszal való kibővítése,
mely részletesen szabályozza a község polgármestere jelentésének a községi képviselőtestülethez való benyújtása módját, a végrehajtó szervek ezen kötelezettségét azonban a helyi
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik
törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) előirányozza.
A rendelet 37. szakaszával javasolásra került a statútum 78. szakaszának módosítása és
kiegészítése: az említett szakasz 7. pontjának változtatása annak a helyi önkormányzatról szóló
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törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és
101/2016 szám – másik törvény) és az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek
alkalmazottairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 11. új ponttal való kiegészítése
annak az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az adott szakasz 12. és 13. új pontokkal való kiegészítése annak a közbeszerzésekről
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 124/2012., 14/2015. és 68/2015. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 14., 15. és 16. új pontokkal való
kiegészítése Zenta község belső ellenőrének javaslatára került javasolásra, a községi szervek
illetékességének szabályozása céljából a tárgyi pontokban említett tevékenységeket illetően, az
adott szakasz 17. új ponttal való kiegészítése annak a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel
(az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) való összehangolása
céljából került javasolásra, az adott szakasz 18. új ponttal való kiegészítése annak a védelemről
szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2007., 88/2009., 88/2009. szám – másik
törvény, 104/2009. szám – másik törvény, és 10/2015. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az adott szakasz 19. új ponttal való kiegészítése annak a hulladékkezelésről szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és 14/2016. szám) való
összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 20. új ponttal való kiegészítése
annak a hulladékkezelésről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010. és
14/2016. szám) és a környezetvédelemről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,
135/2004., 36/2009., 36/2009. szám – másik törvény, 72/2009. szám – másik törvény, 43/2011.
szám – Ab határozat, és 14/2016. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott
szakasz 21. új ponttal való kiegészítése annak a rendkívüli helyzetekről szóló törvénnyel (az
SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011. és 93/2012. szám) és a migrációkezelésről szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 107/201. szám) való összehangolása céljából került
javasolásra, az adott szakasz 22. és 23. új pontokkal való kiegészítése annak a közúti
közlekedésbiztonságról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010.,
101/2011., 32/2013. szám – Ab határozat, 55/2014., 96/2015. szám – másik törvény, és 9/2016.
szám – Ab határozat) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 24. új
ponttal való kiegészítése annak a közúti utasszállításról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos
Közlönye, 68/2015. szám) való összehangolása céljából került javasolásra, az adott szakasz 25.
új ponttal való kiegészítése annak az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvénnyel (az
SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. szám – hiteles értelmezés,
68/2015. és 62/2016. szám – Ab határozat) való összehangolása céljából került javasolásra.
A rendelet 38. szakaszával javasolásra került a statútum 82. szakaszának módosítása, mellyel a
törvényes kötelezettség hiánya miatt megszüntetésre kerül a gazdasági tanács megalakításának
kötelezettsége, amely nem került megalakításra, azonban mégis megmarad a lehetőség annak
megalakítására. Az említett okból kifolyólag a rendelet 39. szakaszával javasolásra került a
statútum 83. szakaszának törlése.
A rendelet 40. szakaszával javasolásra került a statútum 84. szakaszának módosítása, mely
részletesen szabályozza a községi tanács jelentésének a községi képviselő-testülethez való
benyújtása módját, a végrehajtó szervek ezen kötelezettségét azonban a helyi önkormányzatról
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szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és
101/2016 szám – másik törvény) előirányozza.
A rendelet 41. szakaszával javasolásra került a statútum új alfejezettel való kibővítése, a közég
végrehajtói szerveinek felmentéséről és megbízatási idejének lejártáról szóló rendelkezések
annak keretébe helyezése céljából.
A rendelet 42. és 43. szakaszával javasolásra került a statútum 93. és 94. szakaszának módosítása
és kiegészítése, azoknak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) és az autonóm
tartomány és a helyi önkormányzati egységek alkalmazottairól szóló törvénnyel (az SZK
Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) való összehangolása céljából.
A rendelet 44. és 45. szakaszával javasolásra került a statútum 96. és 97. szakaszának módosítása
és kiegészítése, azoknak az autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek
alkalmazottairól szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 21/2016. szám) való
összehangolása céljából.
A rendelet 46. szakaszával javasolásra került a statútum 114. szakaszának technikai okok miatti
változtatása, a természetes, illetve a jogi személyek hátrányos helyzetének elkerülése céljából.
A rendelet 47. szakaszával javasolásra került a statútum 120. szakaszának módosítása és
kiegészítése, azoknak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való
összehangolása céljából, javasolásra került továbbá ugyanazon szakasz 2. szakasza 4. pontjának
törlése, figyelembe véve, hogy a községben helyi bizottságok nem kerültek megalakításra.
A rendelet 48. szakaszával a nyelvi ellentmondás kijavítása érdekében javasolásra került a
statútum 121. szakaszának technikai okok miatti változtatása.
A rendelet 49. szakaszával javasolásra került a statútum 127. szakaszának technikai okok miatti
változtatása, figyelembe véve, hogy ezen szakasz témakörének legnagyobb része szabályozásra
került Zenta község statútumával.
A rendelet 50. szakaszával javasolásra került a statútum 128. szakaszának változtatása, annak az
ügyészségről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 55/2014. szám) való összehangolása
céljából.
A rendelet 51. szakaszával javasolásra került a statútum 131. szakaszának módosítása, mellyel a
törvényes kötelezettség hiánya miatt megszüntetésre kerül a polgári jogvédő – ombudsman
megalapításának kötelezettsége, amely nem került megalapításra, azonban mégis megmarad a
lehetőség annak megalapítására, a helyi önkormányzatról szóló törvénynek (az SZK Hivatalos
Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény)
megfelelően. Az említett okból kifolyólag a rendelet 52. szakaszával javasolásra került a
statútum 132-138. szakaszainak törlése.
A rendelet 53. szakaszával javasolásra került a statútum 139. szakaszának változtatása, részben
annak a helyi önkormányzatról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.,
83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016 szám – másik törvény) való összehangolása
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céljából, részben pedig technikai okok miatt, hogy kiküszöbölésre kerüljön azon illegitim
helyzet, hogy a statútum előirányozza a nemzetek közötti viszonyokkal foglalkozó tanács
megalakítását, amely azonban a megalakításáról szóló határozat meghozatalát követően évek óta
mégsem létezik.
A rendelet 54. szakaszával javasolásra került a statútum 149. szakaszának módosítása és
kiegészítése, a statútum meghozatalának vagy módosításának eljárásáról szóló rendelkezések
pontosítása céljából.
A rendelet 55. szakaszával javasolásra került, hogy mely határidőben kell a községi előírásokat
összehangolni a Zenta község statútumának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel,
míg a rendelet 56. szakaszával szabályozásra került a rendelet hatálybalépése, illetve
alkalmazása: az alkalmazást illetően csak egy kivétel került javasolásra, azon okból kifolyólag,
hogy elkerüljük azon szituációt, hogy a gyermekjogi tanács tagjainak száma lecsökkentésre
kerüljön a községi képviselő-testületi új képviselőválasztásokat megelőzően.
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101.
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 23/2016. és 30/2016. szám –
kiigazítás) 28. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám – másik törvény, és 101/2016. szám – másik
törvény) 32. szakaszának 9. pontja, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. szám) 46. szakaszának 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017.
május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI MAGYAR
KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület a Senćansko mađarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatot – melyet a
Senćansko mađarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház Igazgatóbizottsága a
2017. május 11-én tartott ülésén hozott meg – jóváhagyja.
II.
Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 640-2/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök
asszonya
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A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 79/2005. szám –
másik törvény, 81/2005. szám – másik törvény kiigazítása, 83/2005. szám – másik törvény
kiigazítása, és 83/2014. szám – másik törvény) 21. szakasza, a kultúráról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) 44. szakasza 1.
bekezdésének 1. pontja és 81. szakasza, valamint a Senćansko mađarsko kamerno pozorište –
Zentai Magyar Kamaraszínház megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
1/2008., 15/2008., 2/2009., 9/2011., 2/2013. és 9/2013. szám – kiigazítás) 13. szakasza 2.
bekezdésének 1. fordulata alapján a Senćansko mađarsko kamerno pozorište – Zentai Magyar
Kamaraszínház Igazgatóbizottsága a 2017. március 11-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI MAGYAR
KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
1. szakasz
Az Igazgatóbizottság jelen határozattal módosítja és kiegészíti a Senćansko mađarsko kamerno
pozorište – Zentai Magyar Kamaraszínház 2013. március 15-én meghozott 2/8-2013. számú
alapszabályát.
2. szakasz
Az alapszabály 21. szakaszának 4. bekezdésében az „1.” szám helyébe a „20.” szám kerül.
3. szakasz
Az alapszabály a 22. szakasz után egy új 22a. szakasszal egészül ki, mely a következőképpen
hangzik:
„22a. szakasz
A színház az átutalt pénzeszközöket köteles rendeltetésszerűen használni, a művelődési
programok és projektumok megvalósításáról pedig köteles a program, illetve a projektum –
melyre költségvetési eszközök kerültek odaítélésre – befejezésétől számított 30 napos határidőn
belül jelentést a pénzeszközök rendeltetésszerű felhasználásáról szóló bizonyítékokkal együtt
megküldeni.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti jelentés azon dokumentáció alkotórészét képezi, mellyel a
színház, mint a jelen szakasz 1. bekezdése szerinti eszközök használója igazolja az eszközök
rendeltetésszerű használatát.
A színház köteles legkésőbb a folyó év márciusának 15-éig benyújtani a munkajelentést és a
pénzügyi jelentést az előző évre vonatkozóan.”
4. szakasz
Az alapszabály 28. szakasza a 7. bekezdés után egy új 8. bekezdéssel egészül ki, mely a
következőképpen hangzik: „Az Igazgatóbizottság elnökének akadályozottsága esetén az
Igazgatóbizottság ülését az Igazgatóbizottság legidősebb tagja is összehívhatja, és elnökölhet az
ülésen.”
5. szakasz
Az alapszabály a 28. szakasz után egy új 28a. szakasszal egészül ki, mely a következőképpen
hangzik:
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„28a. szakasz
A színház igazgatóbizottsági tagjának tisztsége megszűnik a megbízatási idő lejártával és
felmentéssel.
Az alapító a megbízatási idő lejárta előtt felmenti a színház Igazgatóbizottságának tagját:
1. személyes kérelmére;
2. ha a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el a tisztségét;
3. ha bűnvádi eljárás indul ellene olyan cselekmény miatt, ami méltatlanná teszi a színház
igazgatóbizottsági tagja tisztségének betöltésére, illetve ha jogerős bírósági határozattal
elítélik olyan bűncselekményért, amely méltatlanná teszi a színház igazgatóbizottsági
tagja tisztségének betöltésére;
4. a törvénnyel és a jelen alapszabállyal megállapított egyéb okok miatt.”
6. szakasz
Az alapszabály a 30. szakasz után egy új 30a. szakasszal egészül ki, mely a következőképpen
hangzik:
„30a. szakasz
A színház felügyelő bizottsági tagjának tisztsége megszűnik a megbízatási idő lejártával és
felmentéssel.
Az alapító a megbízatási idő lejárta előtt felmenti a színház Felügyelő Bizottságának tagját:
1. személyes kérelmére;
2. ha a törvény rendelkezéseivel ellentétesen látja el a tisztségét;
3. ha bűnvádi eljárás indul ellene olyan cselekmény miatt, ami méltatlanná teszi a színház
felügyelő bizottsági tagja tisztségének betöltésére, illetve ha jogerős bírósági határozattal
elítélik olyan bűncselekményért, amely méltatlanná teszi a színház felügyelő bizottsági
tagja tisztségének betöltésére;
4. a törvénnyel és a jelen alapszabállyal megállapított egyéb okok miatt.”
7. szakasz
Az alapszabály 35. szakasza módosul, és a következőképpen hangzik:
„35. szakasz
A színház igazgatója előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján kerül kinevezésre,
négyéves megbízatási időre, és újra kinevezhető.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázatot a színház Igazgatóbizottsága írja ki és
folytatja le.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázatot az igazgató megbízatásának lejárta
előtt 60 nappal kell kiírni.
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti nyilvános pályázatot közzé kell tenni a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat honlapján, a Köztársaság teljes területén elérhető legalább egy
napilapban, és egy magyar nyelvű nyomtatott kiadványban.
A nyilvános pályázatra való jelentkezés benyújtásának határideje nem lehet rövidebb a nyilvános
pályázat közzétételének napjától számított nyolc napnál, illetve hosszabb tizenöt napnál.
A nem megfelelő idejű, nem megengedett, értelmezhetetlen vagy hiányos jelentkezéseket,
valamint azon jelentkezéseket, melyek mellé nem csatolták az összes szükséges bizonyítékot, a
színház Igazgatóbizottsága végzéssel elveti, mely ellen a végzés kézhezvételének napjától
számított három napos határidőn belül külön fellebbezés nyújtható be az alapítóhoz.
A jelen szakasz 6. bekezdése szerinti fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó
hatálya.
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A színház Igazgatóbizottsága megbeszélést folytat azon jelöltekkel, akik eleget tesznek a
pályázat feltételeinek, és a nyilvános pályázat befejezésétől számított 30 napos határidőn belül
megküldi az alapítónak az indokolással ellátott jelöltlistát (a továbbiakban: lista). A lista
tartalmazza az Igazgatóbizottság véleményét valamennyi jelölt szakmai és szervezési
készségeiről, valamint jegyzőkönyvet az elvégzett megbeszélésről.
A nyilvános pályázat sikertelennek tekintendő, amennyiben az Igazgatóbizottság megállapítja,
hogy egyetlen jelölt sem tesz eleget a választási eljárásba való bekerüléshez szükséges
feltételeknek, amiről köteles az alapítót értesíteni, illetve, ha az alapító nem nevezi ki a listáról a
színház igazgatóját.
A Magyar Nemzeti Tanács véleményt ad az igazgató kinevezési eljárásában, a színház alapítói
jogainak átruházásáról szóló ügyirattal összhangban.”
8. szakasz
Az alapszabály 36. szakasza 1. bekezdésének 1. fordulatában a „VII. fokozatú szakképzettség”
szavakat „megszerzett felsőfokú végzettség” szavakra kell cserélni.
9. szakasz
Az alapszabály a 36. szakasz után egy új 36a. szakasszal egészül ki, mely a következőképpen
hangzik:
„36a. szakasz
Az igazgatójelöltek kiválasztására irányuló pályázati jelentkezésnek az alábbiakat kell
tartalmaznia:
1) a színház munkaprogram-javaslatát és fejlesztésének javaslatát, négyéves időszakra;
2) a megszerzett végzettségről szóló diploma vagy bizonylat hitelesített fénymásolatát;
3) a munkakönyv vagy a munkáltató bizonylatának hitelesített fénymásolatát;
4) a középiskolai bizonyítvány vagy az egyetemi index hitelesített fénymásolatát, melyből
látható, hogy a jelölt a közép- vagy a felsőfokú iskoláztatása során két iskolaév időtartamú
tantárgykényt tanulmányozta a jelen alapszabály 36. szakasza 1. bekezdésének 4. fordulata
szerinti nyelvek valamelyikét;
5) bizonylatot, hogy a jelölt nem lett jogerősen elítélve;
6) hat hónapnál nem régebbi bizonylatot, mely szerint a jelölt ellen nem folyik vizsgálat,
valamint, hogy ellene nem emeltek vádat hivatalból üldözött bűncselekményért;
7) Szerb Köztársaságbeli állampolgárságról szóló bizonylatot;
8) születési anyakönyvi kivonatot.”
10. szakasz
Az alapszabály 37. szakasza a 3. bekezdés után az új 4. és 5. bekezdésekkel kerül kiegészítésre,
melyek a következőképpen hangzanak:
„A megbízott igazgató eleget kell, hogy tegyen a jelen alapszabály 36. szakasza szerinti, az
igazgatójelölt kiválasztására vonatkozó feltételeknek.
A megbízott igazgató az igazgatóéval megegyező jogosultságokkal, kötelezettségekkel és
megahatalmazásokkal rendelkezik.”
11. szakasz
Az alapszabály a 39. szakasz után egy új 39a. szakasszal egészül ki, mely a következőképpen
hangzik:
„Szakértői tanács
39a. szakasz
768

A színházban az igazgató tanácsadó szerveként szakértői tanács kerül megalakításra.
A szakértői tanács megvitatja a színház művészeti, program-, illetve szakértői tevékenységeinek
kérdését, és véleményt nyújt és javaslatot tesz a színház művészeti, program-, illetve szakértői
tevékenységével kapcsolatban.
A szakértői tanácsnak elnöke és két tagja van.
A szakértői tanács tagjait az igazgató nevezi ki.
A szakértői tanácsot magas művészi és szakmai integritással és autoritással rendelkező
személyek alkotják.
A szakértői tanács ülései szükség szerint kerülnek összehívásra.
A szakértői tanács üléseit a színház igazgatója készíti elő és hívja össze, és a szakértői tanács
elnökeként irányítja annak munkáját.
A szakértői tanács munkájáról jegyzőkönyv készül.”
12. szakasz
Az Igazgatóbizottság a jelen határozatot jóváhagyás megadása céljából a Zentai Községi
Képviselő-testület elé, mint az színház alapítója elé utalja.
13. szakasz
Jelen határozat az alapító jelen határozat jóváhagyásáról szóló végzése hatálybalépésének napján
lép hatályba.
A Senćansko mađarsko kamerno pozorište –
Zentai Magyar Kamaraszínház
Igazgatóbizottsága
Szám: 78-01/2017
Kelt:2017.05.11-én
Zenta

az Igazgatóbizottság elnöke
Bata Pál s.k.
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102.
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005.,
81/2005., 83/2005. és 83/2014. sz.) 21. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az
SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. És 101/2016 sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8.
pontja, a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának a módosításáról és
kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 38/2012. sz.) 3. szakasza,
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 23. szakasza
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2016. évi éves munkajelentéséről és pénzügyi
jelentéséről szóló beszámoló elfogadásáról
I.
A képviselő-testület
elfogadja a Zenta Idegenforgalmi Szervezet 2016. évi éves
munkajelentéséről és pénzügyi jelentéséről szóló beszámolót.
II.
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 332-3/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének
munkájáról és pénzügyi ügyviteléről szóló
jelentés a 2016-os évre

2017, Zenta
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1. BEVEZETÉS
A turizmusról szóló törvény értelmében, („Sl. glasnik RS”, br.36/2009,88/2010,99/2011 –
dr. Zakon, 93/2012 i 84/2015) az idegenforgalmi szervezet, mint a helyi önnkormányzat egysége,
a következő tevékenységeket végzi:
-

a község idegenforgalmi értékeinek népszerűsítése,

-

koordinálja a turizmusban résztvevő gazdasági és egyéb szereplők tevékenységeit és

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

éves programot és tervet készít reklámtevékenységeiről, a Stratégiai marketing tervvel és a

Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet terveivel és programjaival összhangban.
-

tájékoztató-népszerűsítő anyag biztosítása, amellyel megvalósul a község idegenforgalmi

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

а község teljes idegenforgalmi kínálatával kapcsolatos információk összegyűjtése és

megjelenítése, és egyéb az idegenforgalommal kapcsolatos marketingtevékenységek végzése
-

különböző idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport, kulturális és egyéb találkozók és

rendezvények szervezése, illetve a szervezésében való részvétel,
-

idegenforgalmi információs pontok alakítása (a turisták fogadására, a turisták ingyenes

tájékoztatására,

a

turisták

tájékoztatásához

szükséges

adatok

begyűjtésére,

a

turisták

megismertetésére az idegenforgalmi kínálat minőségével, a turisták panaszainak továbbítása az
illetékes szervek felé és egyebek),
-

a turisztikai területet igazgatja,

-

a háziiparban és a falusi vendéglátásban történő szolgáltatásnyújtásban való közreműködés,

-

az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének, valamint a területrendezési programok

megvalósításának serkentése,
-

hazai és nemzetközi idegenforgalmi projektek kidolgozása,a kidolgozásban való részvétel,

illetve azok megvakósítása
-

adatok összegyűjtése és feldolgozása, kérdőívek összeállítása és értékelése

-

az idegenforgalom népszerűsítése terén kifejtett egyéb aktivitások a törvénnyel, az alapítói

okirattal és az alapszabállyal összhangban.
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Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete Zenta község Községi Képviselő-testületének
határozata alapján alakult meg, 2006. október 19-én. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének
irodája pedig 2007. december 24-én nyílt meg, a város központjában, a Városháza
épületkomplexumának részeként.

2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Megnevezés: Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete-Turistička Organizacija Opštine Senta
Székhely: 24400 Zenta, Fő tér 1.
Elérhetőség: Tel/fax: 024/ 817 818
E-mail: info@sentainfo.org
Honlap: www.sentainfo.org
Adóazonosító szám: 104889464
Törzsszám: 08870322
Foglalkoztatottak:
Laskovity Kornél – igazgató, 2016.11.29-től megbízott igazgató
Terényi Gere Emese – szakmunkatárs
Az idegenforgalmi szervezetnek a Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség által meghírdetett
gyakornoki program keretein belül lehetősége volt 6 hónapra egy gyakornokot, Kállai Kitti
személyében alkalmazni.

Igazgatóbizottság:
2016.11.17-ig: Hajagos Attila - elnök, Raffai László-tag, Bálind Mónika, Renkó Ágnes-tag,
Terényi Gere Emese-tag.
2016.11.17-től: Matykó Árpád, Abonyi Boglárka, Fényszárosi Krisztina, Németh András és
Terényi Gere Emese
Felügyelőbizottság:
Rácz Szabó Márta- elnök, Pósa Soós Teodóra - tag
Mivel a felügyelőbizottság megalakításához Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének nem volt
harmadik dolgozója, a felügyelőbizottság nem tudott szabályosan megalakulni. Az alapítónak
objektív okokból nem volt lehetősége harmadik munkás foglalkoztatására helyet biztosítani.
Zenta község önkormányzatának turizmussal megbízott tanácstagja:
Kosiczky András
4
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3. KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének munkásságában mindig is jelentős szerepet kapot az
idegenforgalmi kiállításokon való részvétel. Zenta Község idegenforgalmában megjelenő
gazdasági szereplők tevékenységének, a kulturális- történelmi örökségeknek, nevezetességeknek
és az idegenforgalmi rendezvények népszerűsítésének céljából elengedhetetlen a hazai és külföldi
kiállításokon való aktív részvétel, hogy a nemzetközi idegenforgalmi piacon megvalósuljon Zenta
község turizmusának pozicionálása is.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2016-os évben sikeresen részt vett az alábbiakban
felsorolt hazai és külföldi kiállításokon, Vajdaság -vagy Szerbia Idegenforgalmi Szervezetével
közösen a következők szerint:
Belgrádi nemzetközi idegenforgalmi kiállítás – ITTFA
A belgrádi kiállítás a legjelentősebb találkozási lehetőség a hazai piac szereplői számára, mely
2016. 02. 18. és 21. között került megrendezésre. Meglátásaink szerint a kiállításnak az elmúlt
évek során sikerült Európa ezen részének egyik legjelentősebb kiállításává kinőnie magát. A
kiállítás keretein belül szervezik a BeoWine Fest elnevezésű rendezvényt, amely az ország egyik
legnagyobb borász találkozója. Ezen az eseményen először mutatkozott be az 1697 elnevezésű
borkülönlegességünk is.

Utazás 2016 – Budapest
A budapesti kiállítás 2016. március 03. és 06. között került megrendezésre. Az idegenforgalmi
kínálat bemutatása Budapesten, a nemzetközi idegenforgalmi kiállításon kiemelkedő jelentőségű a
zentai piac részére, mert mind több magyarországi turista látogatja meg községünket.
A kiállításon való részvétel költségeitnek egy részét, a stand bérlését és felszerelését a Tartományi
Gazdasági Titkárság fedezte.

Szegedi Utazási Börze 2016 – Szeged
A Szegeden megrendezésre került kiállítás időpontja 2016. február 26-27. Földrajzi elhelyezkedése
és Zentához való közelsége miatt, Szeged kiváló kibocsátója lehet a hétvégi turistáknak városunk
számára. Ezért tartjuk fontosnak a szegedi polgárokkal és a potenciális partnerekkel való közvetlen
kapcsolatteremtés lehetőséget.
5
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Újvidéki Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás
A 49. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást 2016. szeptember 30. és október 02. között tartották
meg Újvidéken. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igyekezett bemutatni városunk teljes
turisztikai kínálatát a vajdasági piac számára. A kiállításon való részvételt, a stand bérlését és
felszerelését Vajdaság Idegenforgalmi Szervezete fedezte.

4. INFORMÁCIÓS- PROPAGANDA TEVÉKENYSÉG

Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a megalapításától fogva gondot visel arról, hogy Zenta
község idegenforgalmi kínálatát bemutassa úgy a hazai, mint a nemzetközi idegenforgalmi piacon.
A tevékenységekről, amelyeket Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete végez, rendszeresen
tájékoztatja a közvéleményt nyilatkozatokon, internetes oldalakon,

valamint nyilvános

megjelenésen keresztül a médiában, valamint specializált idegenforgalmi folyóiratokon keresztül.

A tájékoztató- propaganda tevékenység egyik legfontosabb részét képezi Zenta község hivatalos
internet-prezentációja, annak a ténynek köszönhetően, hogy az internet-prezentáció a potenciális
látogatók széles skálája számára elérhető és mint ilyen, nagyon hasznos és hatékony eszközét
képezi a marketingtevékenységeknek.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2013-as évben sikeresen újította meg weboldalát. A
honlap fejlesztésének célja a még gazdagabb tartalom biztosítása, illetve a karbantartási költségek
csökkentése volt. 2014-ben a magyar és szerb nyelvű hozzáférés mellett, elindult az oldal angol
nyelvű változata is. A hivatalos internet-prezentáció a www.sentainfo.org címen található, a
látogatók száma pedig folyamatosan növekszik. A 2016-os évben 62 577 oldalmegtekintés
jegyeztünk, a tavalyi évhez képest növekedés tapasztalható. Továbbra is a legtöbben Szerbiából
(81,5%), majd Magyarországról (9,43%), és Németországból (1,32%) keresnek rá oldalunkra.
Kiemelkedően magas látogatottság figyelhető meg a nyári hónapokban, főleg a rendezvények
időszakában: Tiszavirág Fesztivál, I love Zenta és Városnap alkalmával. Legtöbben közvetlenül a
weboldal címét keresték, majd következik a programokat megjelenítő oldal, melyet a Tiszavirág
Fesztivál oldala követ. A weboldal folyamatos frissítésére nagy hangsúlyt fektetünk és igyekszünk
minden fontos változást (új szálláshelyek, vendéglátó egységek, taxi, érdekesség, stb.) időben
feltölteni.
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A hivatalos internet-prezentáció mellett a 2016-os évben nagy hangsúly került a szociális hálókon
megvalósított kapcsolattartásra is, ahol az idegenforgalmi szervezet egy nyilvános profilt használ
„Idegenforgalmi Szervezet Zenta“ néven. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének több mint
3800 „barátja“ rendszeres tájékoztatást kap a történésekről, rendezvényekről és egyéb
eseményekről a községben. Minden nagyobb rendezvény eseményként felkerül a közösségi hálóra
is, ahol minden percben új információk közlésére van lehetőség a széles közönség számára.
Az internetes prezentáción kívül más helyi és regionális médián keresztül is rendszeresen
tájékoztatjuk az érdekelteket az aktuális rendezvényekről, újdonságokról és hasonlókról.
Média promóció
Az, az úgynevezett médiafelület - amelyet Zenta idegenforgalmi kínálata elfoglal a nyomtatott és
elektronikus médiákban - hozzájárul Zenta és a Tisza-menti régió pozitív arculatának
megteremtéséhez.
Zenta

Község

Idegenforgalmi

Szervezete

idegenforgalmi

látványosságait

folyamatosan

népszerűsíti a Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet, és a Szerbiai Idegenforgalmi Szervezet
internetes prezentációin keresztül is.
A tájékoztatási - propaganda eszközöket a nyomtatott kiadványok, audio – vizuális anyagok,
internetes prezentációk, emléktárgyak, stb. jelentik. 2016-ban a következő új reklámanyagok
készültek különböző témakörökben:
•

Idegenforgalmi rendezvénynaptár a 2016-os évre a fontosabb idegenforgalmi
rendezvényekkel

•

Tiszavirág Fesztivál - népszerűsítő anyagok: óriásplakát, plakát, szórólap, külön
médiapromóció a fő koncertre (plakát, szórólap, „Freddy bajúsz”)

•

I love Zenta Fesztivál - népszerűsítő anyagok: óriásplakát, plakát, szórólap terveztetése és
nyomtatása

•

Városnapi rendezvény - népszerűsítő anyagok: óriásplakát, plakát, szórólap terveztetése
és nyomtatása

•

Europe for Citizens -

pályázat népszerűsítő anyagok: plakát, szórólap, roll-up,

terveztetése és nyomtatása
•

Karácsonyi Kavalkád és Betlehemes találkozó - népszerűsítő anyagok: óriásplakát,
plakát terveztetése és nyomtatása
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•

1697 szórólap – Zentai csata bor – az új szuvenírt népszerűsítő szórólap magyar és szerb
nyelven

•

1697 tábla – Zentai csata bort népszerűsítő asztalra/pultra helyezhető álló tábla

•

1697 plakát - Zentai csata bort népszerűsítő plakát

2016-ban a következő televíziós szereplésekre került sor:
- „52 vikenda u Srbiji” kisvideóban Kanizsa és Szabadka mellett Zentai összefoglaló is
található szecessziós épületek nyomában, amely nyomtatott formában is megjelent.
- Kárpát Expressz – a Duna Tv népszerű magazinmősorát is kalauzoltuk zentai forgatásuk
során, akik a város 800. évfordulója alkalmából keresték fel városunkat
- OKO Magazin – a szerb állami televízió népszerű műsora 2016-ban „Senćanske magle i
zlatiborke zore” címen forgatott a városban, bemutatva jeles zentai szülötteket, a város gazdag
sportéletét és különleges gasztro kínálatát. A forgató csoport számára segítséget nyújtottunk a
megfelelő személyek és helyek megtalálásában is.
Továbbá, minden rendezvényünk és fontosabb eseményünk alkalmával megjelenünk a Pannon
Tv-ben, RTV-n, Szabadkai és Újvidéki Rádióban, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Dnevnik, Blic,
stb lapjain.

Szuvenírek árusítása
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete három éve kezdte el az ajándéktárgyak árusítását. Ezen
szolgáltatással szeretnénk bizotsítani, hogy mind a hazai mind pedig a külföldi vendégek
minőséges, a városra jellemző ajándéktárgyakat tudjanak vásárolni. Kínálatunk egész évben
bővült, a 2016-os évben a következőkkel:
•

Zentai csata bor „1697” – 0,75, 1,5 és 5 literes kiszerelésben, melyet a szabadkai Dibonis
borászattal közösen fejlesztettünk ki.

•

Zwara képeslap – egy tehetséges zentai fiatal művész festményéből készült képeslap

•

1216 póló – Zenta első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából tematikus póló
Senta-Zenta felirattal, a város címerével és a Since 1216-os felirattal

•

Zenta, a 800 éves város desszert - Zenta első írásos említésének 800. évfordulója
alkalmából tematikus gasztro ajándék kialakítása a zentai kézműves csokimanufaktúra, a
Réel Chocolate műhellyel közösen
8
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2016-ra sikerült elérnünk, hogy a zentai székhelyű gazdasági vállalatok megismerték és
megszerették ajándéktárgyainkat és folyamatos együttműködést valósítunk meg velük. Ezen kívül
a Zentai Önkormányzat, álltalános és középiskolák is nálunk szerzik be ajándékaikat.
A 2016-os évben a szuvenírek eladásából 763.021,00 dinár forgalmat valósítottunk meg.

5. RENDEZVÉNYEK ÉS PROJEKTEK
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2016-os évben főszervezője volt néhány
rendezvénynek, valamint számos rendezvény esetében promóciós és infrastrukturális eszközökkel
hozzájárult annak sikeres lebonyolításához. Zenta idegenforgalmi kínálatának jelentős részét
képezik a különböző rendezvények.
Tiszavirág Fesztivál
2016-ban negyedik alkalommal tartottuk meg a fesztivált azzal a céllal, hogy felhívjuk a figyelmet
a Tiszára és annak élővilágára, különös tekintettel a világon egyedülálló természeti jelenségre, a
Tisza virágzására. A három naposra tervezett fesztivál sok ezer ember örömére változatos zenei
kínálatot, sokszínű kulturális programot, gasztroélményeket varázsolt Zenta gesztenyefasorral
díszített Tisza-partjára. Bátran kijelenthetjük, hogy a rendezvény sikeressége töretlen,
látogatottsága térben is egyre szélesebb kört ölel fel. 2016-ban is kiemelt szerepet kapott a látvány,
melyet lampionok, mécsesek, tűzforgatók, viharlámpák segítségével bővítettünk. Sikerült még
színvonalasabb előadókat meghívni, melyet a következő években is szeretnénk növelni.
A fesztiválból származó bevételek összege 267.400,00 dinár, mely bevételt a rendezvényre
fordítottuk.

I love Zenta – Az én Zentám
Az augusztusi programkínálat részét képezte az I love Zenta fesztivál is, amelynek fókuszában a
zentaiság állt. A rendezvény célközönségei mindenekelőtt az ún. „VFR” turisták voltak, tehát azok
a zentaiak, akik már nem élnek a városban, akik néhány alkalommal, rokon és baráti látogatás
alkalmával jönnek vissza Zentára. Az említett „VFR” turisták mellett a rendezvény a helyi
lakosoknak is szólt, illetve mindazoknak, akik kellemes és szép emlékeket őriznek városunkról. A
szervezők célja a külhonban élő Zenta-kedvelők idecsábítása, hogy az itt élő rokonaikkal,
barátaikkal, ismerőseikkel együtt ünnepelhessenek. A fesztivál sokszínű kulturális és zenei
programmal büszkélkedhetett, továbbá gyereksarok is helyet kapott.
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A fesztiválból származó bevételek összege 43.000,00 dinár, mely bevételt a rendezvényre
fordítottuk.

Városnap – Zenta a 800 éves város
„Europe for citizens – Szomszédos együttműködés az egyesült Európáért“
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a 2016-os városnapi események szervezésében is részt
vett, főként az Európai Unió által finanszírozott „Europe for citizens“ program megvalósításában.
Zenta község öt testvérvárosát fogadhatta a városnapi ünnepség keretein belül szeptember 9-11
között, éspedig Tiszafüredet Magyarországról, Dunaszerdahely képviselőit Szlovákiából, Kranj
küldöttségét Szlovéniából és Székelykeresztúrt Romániából. A pályázaton elnyert összeg 22.000
Euró.
A „Zenta napja Európa napja” nevet viselő háromnapos rendezvény számos aktivitást és
programot foglalt magába:
•

„Az Én Európám a csatlakozástól napjainkig” testvérvárosok bemutatkozása

•

Történelmi konferencia

•

Műhelymunka: „Az Én Európám jövője: együttműködés, lehetőségek, kihívások”

•

Mi történt az európai álommal? - 66 évvel a Schuman deklaráció után

•

Szimulációs játék: „Legyél te is Európai Parlamenti képviselő egy napig”

•

Európa kvíz: „28-ak uniója. Képben vagy?”

•

Az Európai Unió: a jövőbe vetett hit

•

Zárókonferencia

Az említett programokon a résztvevő testvértelepülések polgármesterei, képviselői mellett,
Európai Parlamenti Képviselők, Tartományi Képviselők is jelen voltak.
Közös adventi gyertyagyújtás
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete az adventi időszakban karácsonyváró programot indított
útjára. Advent négy vasárnapján minden alkalommal meggyújtásra kerültek a gyertyák, először
Czeglédi Rudolf, Zenta község polgármestere, majd a Kéz a Kézben Értelmi Fogyatékosok és
Segítőik Civil Szervezet gyújtotta meg a város adventi koszorúján található gyertyákat, majd pedig
a „TINCSE” Nagycsaládosok Egyesülete és végül a Zentai Betlehemesek fiataljai. Minden
alkalommal rövid ünnepi műsorra is sor került, melyben a Cor Jesu Városi Kamarakórus, a
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Délibáb Magyar Művelődési Egyesület és a Tóparti Asszonykórus közremőködött, de karácsonyi
énekekkel készültek a Zentai Betlehemesek és a Kéz a Kézben civil szervezet gyermekei is.

Karácsonyi kavalkád
2016. december 17. és 23. között Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete ötödik alkalommal
szervezte meg a Karácsonyi kavalkád rendezvényt, mely az idei évben még tartalmasabb és
színesebb volt. Számos díszítőelemmel bővült a rendezvényhelyszín, melynek célja a városi park
ünnepélyesebbé tétele volt. Ezen kívül sikeresen folytattuk és bővítettük a Betlehemes találkozót,
melynek keretein belül 12 hagyományápoló csoport mutatkozott be Vajdaság számos településéről
(pl. Szenttamás, Zentagunaras, Múzslya...).
A fesztiválból származó bevételek összege 56.000,00 dinár, mely bevételt a rendezvényre
fordítottuk.

1697 – bor bemutató – „wine-art-history”
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2016. március 29-én ünnepélyes keretek között
bemutatta az „1697” elnevezésű borkulönlegességet, a bor a művészet és a történelem
találkozásának szellemében.
A Zentai csata egyike volt a térség legnagyobb ütközeteinek, szorosan a városhoz kapcsolódó
történelmi esemény, mely kulturális – turisztikai kitörési pontot jelenthet a városnak, ezért az
idegenforgalmi szervezet célja, hogy különböző gasztronómiai termékekkel is erősítse és
elősegítse a csatára épülő turizmus fejlődését.
A bor a Dibonis Borászat terméke, amely négy fajta bor (Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc és Syrah) házasításával jött létre. A bor címkéjén pedig Sava Stojkov befejezetlen alkotása
látható. A bemutató alkalmából kiállításra került Sava Stojkov Zentai csata képe is, melyet 2016.
április 20-ig lehetett megtekinteni a Városi Múzeum képtárában.

Polgármesteri fogadás
A város első írásos említésének 800. évfordulója alkalmából Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete és Zenta község önkormányzata az idei évben is állófogadást szervezett a Városháza
oszlopcsarnokában a gazdasági élet szereplői számára, ahol bemutatásra kerültek a község és az
idegenforgalmi szervezet munkásságát és terveit szemléltető prezentációk és a rendezvényeket
felelevenítő kisfilmek is.
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„Beogradski Manifest”
2016. május 27-29. között Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete részt vett a belgrádi
Kalemegdánon szervezett rendezvényen a Réel Chocolate, az Almási marcipán és a Dibonis
Borászattal közösen. A község idegenforgalmi értékei mellett bemutatásra kerültek a zentai csata
ihlette gasztrokülönlegességek: az 1697 nevű bor, a marcipán és a csata csokoládé is. A borászat és
az édesség készítők is személyes jelenlétükkel erősítették a részvételt és kóstolási lehetőséget
biztosítottak az érdeklődők számára. A zentai Szt.Longinus Hagyományőrző egyesület harci
bemutatóival és tűzzsonglőreivel mutatkozott be a belgrádi közönségnek.
Középiskolás diákok bekapcsolása a rendezvényszervezésbe
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 2016 tavaszán együttműködési megállapodást írt alá a
zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskolával, annak érdekében, hogy a diákok számára
lehetőséget teremtsünk arra, hogy a nyár folyamán megismerkedhessenek a rendezvényszervezés
alapjaival és a gyakorlatban is részt vegyenek azok lebonyolításában. A Tiszavirág Fesztivál és az
I love Zenta Fesztivál során 5-6 fiatal középiskolás vett részt a programban, akik számos
munkafolyamatban is részt vettek (marketing, logisztikai megoldások, fellépők szervezése és
koordinálása, stb.)

6. ZENTAI CSATA EMLÉKKILÁTÓ
Az idegenforgalmi szervezet alaptevékenységei közé tartozik a Zentai csata Emlékkilátó
működtetése is. A 2016-os évben 209.581,00 dinár bevételt valósítottunk meg. Az elmúlt években
számos utazási iroda állandó programjába is bekerült a kilátó megtekintése (Proffis Utazási Iroda Szabadka, Fehérvár Travel - Székesfehérvár, Csillagösvény Utazási Iroda – Székesfehérvár,
Student Lines – Budapest, Suboticatrans – Szabadka, Misszió Tours Utazási Iroda -Budapest, stb.)
illetve a Határtalanul! Program keretébes is sok diákcsoport érkezett. Az egyéni és a néhány fős
csoportok is mind nagyobb számban vannak jelen.
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7. ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETÉNEK PÉNZÜGYI
JELENTÉSE ÉS ÜGYVITELI EREDMÉNYE A 2016-OS ÉVRE
1.számú táblázat: Jövedelmek és bevételek
Jövedelmek és bevételek
Kontó
742
742351

742372
744
744151
791
791111
823
823151

Leírás
Javak és szolgáltatások eladásából származó bevétel
(belépők, közvetítői bevételek)
Bevételek melyeket a községi szervek és szervezetek
saját tevékenységükkel valósítanak meg (közvetítői
bevételek)
Bevételek melyeket a községi szervek és szervezetek
saját tevékenységükkel valósítanak meg (torony
belépők)

2015

2016

110.000,00

135.040.00

226.990,00

209.581,00

TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI
Természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai az
286.100,00
366.400,00
önkormányzati szint javára
KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (működési költségek, tartózkodási
illeték, rendezvények)
Költségvetésből származó bevételek

3.675.114,96

4.323.425,60

ÁRÚ VISZONTELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK
Arúk viszonteladásából származó bevételek az
önkormányzati szint javára
ÖSSZBEVÉTEL:

150.395,67

763.021,00

4.448.600,63

5.655.886,83

Megjegyzés:
- 2016.december 30-án a községi büdzsébe 141.580,77 dinár lett beutalva az év során nem felhasznált saját
bevételekből
- 2016.december 30-án a községi büdzsébe 866,86 dinár lett beutalva az év során nem felhasznált
költségvetési bevételekből
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2. számú táblázat : A turizmus fejlesztésének irányítása
4. Program: a turizmus fejlesztése: - Aktivitás 1502-0001 A turizmus fejlesztésének irányítása

Kontó
411
411111
411112
412
412111
412211
412311
414
414411
421
421111
421121
421325
421411
421412
421414
421421
421512
421521
421523
421919
423
423599
423711
423911
424
424911
425
425113
425119
425211
425219
425222
425229
426
426411
426491

Leírás
A FOGLALKOZTATOTTAK
KERESETEI ÉS TÉRÍTMÉNYEI
A foglalkoztatottak keresetei
és térítményei
A teljes munkaidőn felüli keresetek
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS A
MUNKAADÓ TERHÉRE
Nyugdíj és rokkant biztosítás járuléka
Egészségügyi biztosítás járuléka
Munkanélküli biztosítás járuléka
FOGLALKOZTATOTTAK
SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI
Szoc. seg. egész. kezelés
esetén a szűkebb család tagjainak
ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK
Pénzforgalom költségei
Banki szolgáltatás költségei
Takarítási költségek
Telefon, telex, telefax
Internet és hasonló
Mobiltelefon szolgáltatás
Posta költségek
Járműbiztosítás
Foglalkoztatottak biztosítása
munkahelyi baleset esetére
Harmadik személyekkel
szembeni biztosítás
Egyéb nem említett költségek
SZERZŐDÉSES
SZOLGÁLTATÁSOK
Egyéb szakosított szolgáltatások
Reprezentáció
Egyéb általános szolgáltatások
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Egyéb speciális szolgáltatások
FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS
KARBANTARTÁSOK
Festési és meszelési munkálatok
Épületek egyéb
javítása és karbantartása
Mechanikai javítások
Közlekedési felszerelések egyéb
Javítása és fenntartása
Számítógépek karbantartása
Különleges rendeltetésű anyagok
ANYAG
Üzemanyag
Egyéb anyagok a
közlekedési eszközhöz

Költségvetésből tervezett
kiadások

Megvalósított

1.668.080,00

1.626.154,36

1.538.080,00

1.507.671,48

130.000,00

118.482,88

298.700,00

291.058,19

200.170,00
85.900,00
12.630,00

195.122,79
83.740,21
12.195,19

20.000,00

18.053,53

20.000,00

18.053,53

318.000,00
20.000,00
6.000,00
140.000,00
12.000,00
10.000,00
70.000,00

250.377,29
8.577,10
3.348,44
118.442,00
8.156,47
3.900,00
59.870,28

60.000,00

48.083,00

Saját bevételekből tervezett Megvalósított
kiadások

94.000,00
25.000,00

71.250,07
16.426,38
518,69

12.000,00

12.700,00

20.000,00

12.855,00

25.000,00

20.750,00

12.000,00

8.000,00

40.000,00

27.810,59

60.000,00

52.359,80

10.000,00
20.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00

9.160,00
9.316,59
9.334,00
9.200,00
9.200,00

10.000,00
50.000,00

11.000,00
41.359,80

225.000,00

166.210,00

20.000,00

17.780,76

150.000,00

150.000,00

20.000,00

17.780,76

46.000,00

43.309,08

5.000,00
20.000,00

2.800,00

10.000,00

2.850,00

20.000,00
20.000,00
180.000,00
90.000,00

10.560,00
98.628,92
65.000,01

20.000,00

240,00
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426811

Tisztításhoz szükséges vegyi anyag
Tisztaság fenntartásához
426819
szükséges egyéb anyag
426911 Fogyóanyag
426913 Szerszám és apróleltár
Egyéb különleges
426919
rendeltetésű anyagok
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
465
ÉS ÁTUTALÁSOK
465112 Törvény szerinti támogatások
ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK,
482
ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK
482131 Járművek regisztrációs illetékei
482211 Köztársasági illetékek
482251 Bírósági illetékek
512
GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK
512211 Bútor
512221 Számítógépes felszerelés
512241 Elektromos felszerelés
NEM ANYAGI
515
JELLEGŰ VAGYON
515111 Szoftver
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK:

10.000,00

1.588,69

3.000,00

2.179,60

10.000,00

5.842,77

3.000,00

2.078,28

10.000,00
20.000,00

7.543,45
1.214,00

20.000,00
20.000,00

17.857,20
21.194,00

20.000,00

17.200,00

208.300,00

187.263,39

208.300,00

187.263,39

55.000,00

26.502,00

30.000,00

22.740,00

28.000,00
15.000,00
12.000,00

26.502,00
30.000,00

22.740,00

25.000,00
10.000,00
5.000,00
10.000,00

5.500,00
5.500,00

80.000,00

16.999,99

80.000,00
355.000,00

16.999,99
229.939,70

3.043.080,00

2.701.258,27

3. számú táblázat : Idegenforgalmi promóció
4. Program: a turizmus fejlesztése: - Aktivitás 1502-0002 Idegenforgalmi promóció
Kontó
422

Leírás

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK
Hivatalos utak
422111
napidíjának költésgei
Hivatalos utak
422131
szállásdíjának költségei
422199 Hivatalos utak egyéb költségei
Hivatalos utak napidíjának
422211
költségei külföldön
Hivatalos utak szállásdíjának
422231
költségei külföldön
Hivatalos utak egyéb
422299
költségei külföldön
423
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK
Vendéglátói szolgáltatások
423621
Ajándék
423712
RAKTÁR-ÉS ÁRÚKÉSZLET
523
VISZONTELADÁSA
523111 Árúkészlet viszonteladása
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK:

Költségvetésből tervezett
kiadások
240.000,00

Megvalósított
80.439,17

20.000,00

900,00

30.000,00

26.159,52

20.000,00

420,00

60.000,00

17.542,26

80.000,00

34.706,93

30.000,00

710,46

240.000,00

80.439,17

Saját bevételekből tervezett Megvalósított
kiadások
20.000,00
4.622,96

20.000,00

4.622,96

70.000,00
20.000,00
50.000,00

45.495,00
8.030,00
37.465,00

600.000,00

582.456,00

600.000,00
690.000,00

582.456,00
632.573,96
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4.számú táblázat : Idegenforgalmi illeték
Kontó

Leírás
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK
Fordítási költségek
Szemináriumokon való részvétel költségei
Kiállításokon való részvétel költségei
Egyéb nyomtatási költségek
Reklám és propaganda költségek
Egyéb reklám és propaganda költségek
ANYAG
Irodai anyag
GÉPEK ÉS FELSZERELÉSEK
Kulturális felszerelés
EGYÉB INGATLAN ÉS FELSZERELÉS
Egyéb ingatlan és felszerelés
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK:

423
423111
423321
423323
423419
423431
423439
426
426111
512
512631
513
513111

Költségvetésből
tervezett kiadások
630.000,00
80.000,00
10.000,00
30.000,00
250.000,00
130.000,00
130.000,00
30.000,00
30.000,00
280.000,00
280.000,00
260.000,00
260.000,00
1.200.000,00

Megvalósított
338.615,00
11.150,00
5.800,00
181.545,00
34.440,00
105.680,00
20.306,00
20.306,00
240.000,00
240.000,00

598.921,00

Megjegyzés:
A 2016-ös évben a községi büdzsébe 2.356.620,00 dinár folyt be az idegenforgalmi illetékből

5-8..számú táblázatok : a 2016-os rendezvények költségei
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 1502-П-2 TISZAVIRÁG FESZTIVÁL
Kontó
421
421211
423
423599
423711
423911
424
424911
426
426911
426919
482

Leírás

ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK
Elektromos energia költségei
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK
Egyéb szakosított szolgáltatások
Reprezentáció
Egyéb ált.szolgáltatások
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
Egyéb speciális szolgáltatások
ANYAG
Fogyóanyag
Egyéb különleges rendeltetésű anyag
ADÓK, KÖTELEZETTSÉGEK,
ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK
482211
Köztársasági illeték
511
ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTÉSI
OBJEKTUMOK
511421
Kivitelezési felmérés
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :

Költségvetésből tervezett
kiadások

Megvalósított

160.000,00
100.000,00
20.000,00
40.000,00
110.000,00
110.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00

146.263,00
100.000,00
16.263,00
30.000,00
110.000,04
110.000,04
27.280,00
16.405,00
10.875,00

25.000,00

11.600,00

25.000,00

11.600,00

15.000,00

13.200,00

15.000,00
350.000,00

13.200,00
308.343,04

Megjegyzés:

Adom. és saj.
bev. tervezett
kiadások
10.000,00
10.000,00
183.000,00
103.000,00

Megvalósított
5.467,31
5.467,31
172.547,90
92.645,90

80.000,00
200.000,00
200.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

79.902,00
134.137,36
134.137,36
7.430,00
7.430,00

423.000,00

319.582,57

A költségvetési források mellett, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete donációkból 266.900,00
forrásokból pedig 52.682,57 dinárt rendelt hozzá a rendezvény megvalósításához.

dinárt, saját
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4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 1502-П-3 „I LOVE SENTA” FESZTIVÁL
KöltségvetésAdom. és saj.
Kontó
Leírás
ből tervezett Megvalósított bev. tervezett
kiadások
kiadások
423
SZERZŐDÉSES
120.000,00
91.571,21
90.000,00
SZOLGÁLTATÁSOK
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások
50.000,00
49.600,00
30.000,00
423711 Reprezentáció
20.000,00
4.781,21
10.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatások
50.000,00
37.190,00
50.000,00
424
SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK
155.000,00
155.000,00
40.000,00
424911 Egyéb speciális szolgáltatások
155.000,00
155.000,00
40.000,00
426
ANYAG
25.000,00
4.500,00
10.000,00
426911
Fogyóanyag
25.000,00
4.500,00
10.000,00
511
ÉPÜLETEK ÉS
10.000,00
ÉPÍTÉSI OBJEKTUMOK
511421
Kivitelezési felmérés
10.000,00
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :
300.000,00
251.071,21
150.000,00

Megvalósított
39.260,00
20.160,00
4.100,00
15.000,00
39.865,00
39.865,00
3.740,00
3.740,00

82.865,00

Megjegyzés:
A költségvetési források mellett, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete donációkból 43.000,00 dinárt, saját
forrásokból pedig 39.865,00 dinárt rendelt hozzá a rendezvény megvalósításához.
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 1502-П-4 KARÁCSONYI KAVALKÁD
KöltségvetésAdom. és saj.
Kontó
Leírás
ből tervezett Megvalósított bev. tervezett
kiadások
kiadások
423
SZERZŐDÉSES
70.000,00
35.902,05
75.000,00
SZOLGÁLTATÁSOK
423599 Egyéb szakosított szolgáltatások
40.000,00
423711 Reprezentáció
20.000,00
5.978,05
10.000,00
423911 Egyéb ált.szolgáltatások
50.000,00
29.924,00
25.000,00
426
ANYAG
30.000,00
13.239,00
25.000,00
426911
Fogyóanyag
30.000,00
13.239,00
25.000,00
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :
100.000,00
49.141,05
100.000,00

Megvalósított
62.700,00
31.200,00
10.000,00
21.500,00
4.800,00
4.800,00
67.500,00

Мegjegyzés:
A költségvetési források mellett, Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete donációkból 57.300,00 dinárt, saját
forrásokból pedig 10.200,00 dinárt rendelt hozzá a rendezvény megvalósításához.
A rendezvény költségeinek kimutatása nem mutat reális képet, mivel részben tartalmazza a 2015-ös Karácsonyi
kavalkád költségeit, de nem tartalmazza egészében a 2016-os rendezvény költségeit.
4. PROGRAM: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 1502-П-5 „BEOGRADSKI MANIFEST”
KöltségvetésKontó
Leírás
ből tervezett
Megvalósított
kiadások
423
SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK
334.251,86
375.000,00
423323
Kiállításokon való részvétel költségei
288.000,00
290.000,00
423599
Egyéb szakosított szolgáltatások
25.334,00
35.000,00
423711
Reprezentáció
20.917,86
50.000,00
ÖSSZKÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK :
334.251,86
375.000,00

A pénzügyi jelentésben szereplő adatok a könyvelőség hivatalos adatbázisából származnak.
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8. STATISZTIKA
A 2016-os évben Zenta község 6 elszállásolásra alkalmas épülettel rendelkezett,
amelyekben összesen 90 szobában 209 ágy található.
Az említett négy szálláshely adatai alapján a 2016-os évben Zenta községben 3465 hazai vendég
érkezett és 1739 külföldi turista. Ami az éjszakázásokat illeti, 2016-ban 12760 hazai éjszakázás
valósult meg, és 4576 külföldi éjszakázás, ami öszzesen 17 336 vendégéjszakát jelent.
Hazai turisták

Hotel

Royal****

Gyümölcsök

királynője ***
Anna Panzió
*** és ****
Tisza Ház

Bali Panzió **
Összesen

Külföldi turisták

érkezés

éjszakázás

érkezés

éjszakázás

3086

11902

1337

3624

61

153

53

106

110

266

68

181

208

439

280

663

/

3465

/

12760

1

2

1739

4576

6. táblázat: Turistaforgalom szálláshelyek szerinti megoszlása 2016-ban
A fenti statisztikai kimutatások a szállásadók adatai alapján kerültek kidolgozásra.

A Köztársasági Statisztikai Intézet hivatalos adatai némi eltérést mutatnak a következők szerint:
ÉV
2016

ÉRKEZÉSEK
ÖSSZESEN HAZAI KÜLFÖLDI
5268

3496

1772

ÉJSZAKÁZÁSOK
ÖSSZESEN
HAZAI
KÜLFÖLDI
17304

12767

4537
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1. grafikon: A hazai és külföldi turisták érkezésének szálláshelyek szerinti megoszlása 2016-ban
2.

Az 1. számú grafikonból látszik, hogy a hazai turisták legnagyobb számban (93 %) a Royal
Hotel és a Bali Szobák (4 %) szálláskapacitásait használta. Hasonló a helyzet a külföldi turisták
esetében is, 79 %-ékuk a Royal Hotelt választotta.
A férőhelykapacitás kihasználtság a 2016-os évben átlagosan 22,72 %-ot tett ki, az átlagos
tartózkodási idő pedig 3,33 nap.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal adatai szerint a tartózkodási illetékből megvalósított
bevétel a 2016-os évben 2.356.620,00 dinárt tett ki, ami jelentős növekedést mutat az előző évhez
képest.
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A felsorolt adatok nem tartalmazzák azokat a látogatókat - turistákat - akik

egynapos

kirándulás keretében látogatták meg Zenta községet.
A statisztikai elemzések a szállásadók adati alapján kerültek kidolgozásra.
A statisztikai kimutatás során a Kultúrpanzió nevű szálláshely adatai nem kerültek feldolgozásra, mivel a
magánszálláshely működése ismeretlen.

..................................................

(p.h.)

Laskovity Kornél
igazgató

..................................................

................................................

Matykó Árpád
Az igazgató bizottság elnöke

Rácz Szabó Márta
A felügyelő bizottság elnök asszonya
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103.

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. pontja és 90. szakaszának 7. pontja alapján, valamint a Zentai Községi Közigazgatási
Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. szám) 3. szakaszának 6. pontjával
kapcsolatban Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK
ELFOGADÁSÁRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 2016. évi munkajelentését
elfogadja.
II.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 016-6/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény)
57. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 90. szakaszának 7. pontja,
valamint a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. szám)
3. szakaszának 6. pontja alapján a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője Zenta Község Képviselőtestületének benyújtja

A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉT
1.AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGI OSZTÁLY
MUNKAJELENTÉSE
Az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály vezetője
A jelentéstételi időszakban az alkalmazott az alábbi feladatokat végezte el:
Kidolgozott általános ügyiratok a Zentai Községi Képviselő-testület szükségleteire:
- a zentai Elgas KV alapszabályának javaslata és a zentai Elgas KV alapszabályának meghozataláról szóló
végzésjavaslat;
- segítségnyújtás a Zentai Gyógyszertár igazgatóbizottságának a Zentai Gyógyszertár alapszabályának
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat meghozatala körül és a Zentai Gyógyszertár alapszabályának
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat jóváhagyásáról szóló végzés kidolgozása;
- a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről
szóló határozatjavaslat és a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szóló határozat
módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat meghozataláról szóló végzésjavaslat;
- segítségnyújtás Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottságának a Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete alapszabályának módosításáról és kiegészítéséről szóló határozat kidolgozása körül, és a Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete alapszabályának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat;
- a zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendeletjavaslat és a zentai Stevan
Sremac Szerb Művelődési Központ megalapításáról szóló rendelet meghozataláról szóló végzésjavaslat;
- segítségnyújtás a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ ideiglenes igazgatóbizottságának a zentai Stevan
Sremac Szerb Művelődési Központ alapszabályának kidolgozása körül és a zentai Stevan Sremac Szerb
Művelődési Központ alapszabályának jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat;
- a zentai Stevan Sremac Honismereti Alapítvány tevékenységének megszűnéséről szóló rendeletjavaslat;
- az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és projektumainak finanszírozásáról és
társfinanszírozásáról szóló rendeletjavaslat és az egyesületek Zenta község közérdekét szolgáló programjainak és
projektumainak finanszírozásáról és társfinanszírozásáról szóló rendelet meghozataláról szóló végzésjavaslat;
- a Zenta községbeli gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyről szóló rendelet módosításáról szóló
rendeletjavaslat és a Zenta községbeli gyermekes családok részére nyújtott pénzügyi segélyről szóló rendelet
módosításáról szóló rendelet meghozataláról szóló végzésjavaslat;
- a szociális védelemről szóló rendeletjavaslat és a szociális védelemről szóló rendelet meghozataláról szóló
végzésjavaslat;
- a Zenta község költségvetéséből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő művelődési programok és
projektumok kiválasztásának módjáról, kritériumairól és mércéiről szóló rendeletjavaslat és a Zenta község
költségvetéséből finanszírozásra vagy társfinanszírozásra kerülő művelődési programok és projektumok
kiválasztásának módjáról, kritériumairól és mércéiről szóló rendelet meghozataláról szóló végzésjavaslat;
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- Zenta község romák oktatási helyzetének előmozdítására vonatkozó 2017-2021. évi akcióterve és a Zenta község
romák oktatási helyzetének előmozdítására vonatkozó 2017-2021. évi akciótervének meghozataláról szóló
végzésjavaslat.
Kidolgozott egyedi ügyiratok a Zentai Községi Képviselő-testület szükségleteire:
- a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről szóló
határozatjavaslat;
- a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló
határozatjavaslat;
- a Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak felmentéséről szóló
határozatjavaslat;
- a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló
határozatjavaslat;
- a Zenta község címerének a zentai VATABET fogyasztói kártyán való használata jóváhagyásáról szóló
végzésjavaslat;
- az Ifjúsági Tanács elnökének és tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat;
- az Ifjúsági Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Gyermekjogi Tanács elnökének és tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat;
- a Gyermekjogi Tanács kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Közszolgálat-igénylők Tanácsa elnökének és tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat;
- a Közszolgálat-igénylők Tanácsa kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat;
- a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről szóló határozatjavaslat;
- a Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Zentai Gyógyszertár igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslat;
- a Zentai Gyógyszertár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tanács elnökének és tagjainak felmentéséről szóló határozatjavaslat;
- a Nemek Egyenjogúságával Foglalkozó Tanács kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- a Zentai Vöröskereszt 2017. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló végzésjavaslat.
Kidolgozott általános és egyedi ügyiratok Zenta község polgármesterének szükségleteire:
- a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalban az apróleltárról szóló határozatjavaslat;
- a 2016. évben az élsport és a sportdíjak társfinanszírozására irányuló nyilvános pályázat szövegének összeállítása;
- a 2016. évben az élsport és a sportdíjak finanszírozására irányuló nyilvános pályázat eljárását lefolytató bizottság
kinevezéséről szóló határozatjavaslat;
- az Ifjúsági és Sportminisztérium tájékoztatása a Szerb Köztársaság 2014-2018 évi sportfejlesztési stratégiájának
lefolytatásáért felelős személy megváltozásáról.
Kidolgozott ügyiratok a Fellebbviteli Bizottság szükségleteire:
- a Fellebbviteli Bizottság határozatának kidolgozása Rózsa Endre fellebbezése ürügyén;
- a Fellebbviteli Bizottság határozatának kidolgozása Sóti Melinda fellebbezése ürügyén;
- részvétel a Fellebbviteli Bizottság Ügyrendjének kidolgozásában;
- a Fellebbviteli Bizottság két ülésén felvett jegyzőkönyv kidolgozása.
A páciensek jogvédelmi tanácsosának minőségében:
- a vezetett eljárások száma: 2
- havi és háromhavi jelentések kidolgozása: 4
Egyéb határozatok a munkaköri leírás szerint:
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- döntéshozatal védett villamos- vagy gázenergia-fogyasztói státus megszerzése iránti kérelemről: 39 db.,
- határozat születési anyakönyvi kivonatokban eszközölt kiigazításokról: 5 db.,
- határozat a születési anyakönyvi kivonatban a személynév magyar nyelven történő bejegyzéséről: 3db.,
- határozat személynév változtatásáról: 1 db.,
- határozat meghatalmazott személyen keresztül történő házasságkötés jóváhagyásáról: 1 db.
Egyéb teendők a munkaköri leírás szerint:
- adatok összegyűjtése a támogatásokról, melyeket Zenta község az oktatási és nevelési rendszer által felölelt roma
nemzetiségű gyermekeknek nyújt, az Ombudsman kérelmére;
- tájékoztató kidolgozása az általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálynak.
1.a) AZ ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGI ALOSZTÁLY 2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSE
Teendők

Tárgyak száma

- A Községi Közigazgatási Hivatal foglalkoztatottai,
valamint a megválasztott és tisztségbe helyezett
személyek munkája és munkaviszonya területéhez
tartozó
teendők
(határozatok,
szerződések,
jegyzőkönyvek, bizonylatok, átiratok, hirdetmények,
megegyezések, rendeletek, jelentések):

2025

- A felszolgáló teendői:
-

-

-

Kézbesítési teendők (határozatok, meghívók, a
Községi Képviselő-testület és a Községi Tanács
üléseinek anyagai, hivatalos lapok),
belső kézbesítés:
A házmester teendői:

meleg és hideg italok készítése felszolgálása,
az italok hivatali helyiségekben történő széthordása a
Községi
Közigazgatási
Hivatal
vezetőjének
utasításával összhangban,
a teakonyha tisztán tartása,
az általa használt felszerelés karbantartása.
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- a vízhálózat karbantartása a Községi Közigazgatási
Hivatal épületében,
- kisebb javítások a villanyhálózaton és a vízhálózaton,
- kisebb festő-mázoló, kőműves-, asztalos- és
lakatosmunkák,
- a zöldfelület karbantartása a Községi Közigazgatási
Hivatal hivatali épületének udvarában,
- a Községi Közigazgatási Hivatal hivatali épülete
udvarának és utcai részének karbantartása,
- a napi sajtó és a folyóiratok átvétele és szétosztása.

1.b) AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
Zenta anyakönyvi kerületének anyakönyvvezetője:
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Újszülöttek bejegyzése az anyakönyvek első
példányába
A Szerb Köztársaság külföldön született
állampolgárainak bejegyzése
Az említett adatok bevitele az elektronikus
adatbázisba
Az említett adatok bevitele a központi
rendszerbe – jegyzőkönyvek, feljegyzések és
hivatalos feljegyzések összeállítása,
tájékoztatások a belügyminisztériumnak, a
portálnak és a köztársasági statisztikai
intézetnek a születésekről, valamint a SZAK
első példányának megküldése a szülőknek
Apaság elismeréséről szóló jegyzőkönyvek
összeállítása és azok megküldése a hatásköri
rendőr-igazgatóságnak, valamint a választói
névjegyzéket vezető referenseknek
Lánykori családi név felvételéről szóló
jegyzőkönyvek összeállítása és azok
megküldése a hatásköri rendőr-igazgatóságnak,
valamint a választói névjegyzéket és az
állampolgársági könyvet vezető referenseknek

801
32
801
801

209

12

- lakóhely igazolások, állampolgársági bizonylatok és születési, házasságkötési és halotti anyakönyvi kivonatok
beszerzése az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény szerint, tárgyak feldolgozása céljából;
- betekintés az alapbejegyzések archívumába az adatok ellenőrzése érdekében, azok kiigazítása vagy módosítása
céljából;
- betekintés az anyakönyvek második példányának vezetésére szolgáló központi rendszerbe és azok kivonatainak
kiadása;
- technikai kiigazítások és törlések eszközlése az alapbejegyzésekben és az utólagos feljegyzésekben, a központi
rendszerben;
- az újszülöttek listájának megküldése a napilapoknak, kéthetente;
- jelentések megküldése a Szociális Védelmi Központnak;
- háromhavi jelentések küldése az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztériumnak;
- tárgyak archiválása;
- házasságkötések.
Zenta anyakönyvi kerülete anyakönyvvezetőjének helyettese:
- házassági anyakönyvek vezetése és számítógépes adatbevitel: az anyakönyvbe történt bejegyzések teljes száma
120, ebből 110 házasság Zentán, 10 házasság pedig külföldön köttetett meg;
- a tények változásainak bejegyzése az anyakönyvekbe (születési, házassági és halotti anyakönyv) összesen 1996,
éspedig: házasságkötés, házasság felbontása, a halál ténye, állampolgársági kötelékből való elbocsájtás,
állampolgársági kötelékbe fogadás, személynévváltozás, javítások az anyakönyvekben, személyi szám bejegyzése
az anyakönyvekbe, válás, a személynevek magyar nyelv és helyesírás szerinti bejegyzése stb.;
- házasságkötés bejelentéséről szóló nyilatkozatok összeállítása: 110;
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- házasságkötéssel kapcsolatos teendők;
- az állampolgársági kötelékből való elbocsájtásról és az állampolgársági kötelékbe fogadásról szóló jelentések
megküldése a belügyminisztériumnak;
- a halotti anyakönyvek részben történő vezetése (a halál tényének és a házasság megszűnésének bejegyzése a
Zenta anyakönyvi kerületben vezetett anyakönyvekbe) ;
- házasságkötésről szóló jelentések megküldése más anyakönyvi kerületek anyakönyvvezetőinek, a Zenta község
anyakönyvi kerületén kívül született, illetve a Zenta község területén kívül lakóhellyel rendelkező személyekre
vonatkozóan (a választói névjegyzékkel megbízott referensnek, az állampolgársági könyvek vezetésével megbízott
referensnek, a rendőrállomásoknak) ;
- meghatározott személyi számokról szóló jelentések megküldése az eddig személyi számmal nem rendelkező
személyekre vonatkozóan, akik házasságot kötöttek Zenta anyakönyvi kerületén kívül;
- az anyakönyvek adatainak ellenőrzése az ügyfelek kérelmére (a magyar állampolgárság gyorsabb rendezése
érdekében) ;
- a megkötött házasságok listájának megküldése a MAGYAR SZÓ napilapnak;
- adatbevitel az anyakönyvekbe az adatok automatikus feldolgozása és a belgrádi központi adatbázisban való
tárolása céljából;
- dokumentáció hivatalból történő beszerzése az illetékes szervektől, a házasodni kívánó személyekre vonatkozóan;
- anyakönyvi kivonatok kiadása a központi rendszerben tárolt adatok alapján;
- az anyakönyvek adatainak technikai kiigazítása és küldése a belgrádi központi adatbázisba;
- tények változásának bejegyzése az állampolgársági könyvekbe;
- tárgyak archiválása.
Zenta anyakönyvi kerülete anyakönyvvezetőjének helyettese:
- alapbejegyzések bejegyzése a halotti anyakönyvekbe: 603;
- bizonylatok kiadása az anyakönyvekben bejegyzett tényekről és adatokról: 60;
- nemzetközi születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kiadása: 689;
- haláleset tényének bejegyzése a születési és házassági anyakönyvekbe;
- halálesetről és házasság megszűnéséről szóló jelentések megküldése a közigazgatási hivataloknak, a Zenta község
anyakönyvi kerületén kívül született személyekre vonatkozóan;
- jelentések megküldése a Köztársasági Rokkant- és Nyugdíjbiztosítási Alapnak az elhunyt személyekről, akik
érvényesítették a nyugdíjra való jogosultságot;
- jelentések megküldése az Egészségügyi Intézetnek a zentai Kórházon kívül elhunyt személyekről;
- jelentések megküldése a Katonai Ügyosztálynak a 60. életévüket nem betöltött személyekről;
- halotti bizonyítványok összeállítása és az illetékes bíróságoknak történő megküldése, valamint halotti anyakönyvi
kivonatok megküldése az illetékes bíróságoknak;
- születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kiadása a központi bázisból;
- az anyakönyvek adatainak ellenőrzése és a polgároknak való információnyújtás a magyar állampolgárság
rendezése érdekében;
- az elhunytak listájának megküldése a MAGYAR SZÓ napilapnak;
- a halotti anyakönyvek részben történő vezetése (a haláleset és a házasság megszűnése tényének számítógépes
adatbevitele);
- utólagos jegyzetek számítógépes bejegyzése magyar nyelven is;
- az elhunytak listájának megküldése: Panorama–Ada;
- az elhunytak havi listájának megküldése: Zentai Egészségügyi Központ;
- az óvodás/iskolás gyermekek listájának megküldése;
- tárgyak archiválása.
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Tornyos–Kevi anyakönyvi kerületének anyakönyvvezetője – a Tornyos–Kevi helyi iroda teendői:
-

-

-

-

Az anyakönyv első és második példányának vezetése;
Születési, házassági és halotti anyakönyvi kivonatok kiadása (hazai és külföldre szánt kivonatok);
- születési anyakönyv: 182;
- házassági anyakönyv: 152;
- halotti anyakönyv: 168;
Az anyakönyvekbe bejegyzett tényekről és adatokról szóló bizonylatok kiadása;
Állampolgársági bizonylatok kiadása:
- az állampolgársági könyvekből kiadott bizonylatok száma: 408;
bejegyzések a születési, házassági és halotti anyakönyvekbe:
- születési anyakönyv: 1;
- házassági anyakönyv: 17;
- halotti anyakönyv: 26;
Az anyakönyvek és az állampolgársági könyvek regiszterének vezetése;
Az anyakönyvekben és az állampolgársági könyvekben minden változás és bejegyzés naponta történő
naprakésszé tétele, valamint a Tornyos–Kevi anyakönyvi kerületben beállt változásokról szóló tények és adatok
más anyakönyvi szolgálatoknak való megküldése;
Az anyakönyvekben szerepelő adatok bevitele az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe;
Betekintés az alapbejegyzések archívumába az adatok ellenőrzése érdekében;
Nyilvántartás vezetése a kiadott kivonatokról és bizonylatokról;
Tárgyak archiválása és anyakönyvi archívum vezetése;
Statisztikai jelentések összeállítása Tornyos–Kevi anyakönyvi kerületére vonatkozóan;
Közokiratok kiadásával kapcsolatos adminisztratív műszaki teendők elvégzése;
Aláírások, kéziratok és másolatok hitelesítése;
Az elvégzett hitelesítések száma: 368;
A polgárok tartózkodási helye bejegyzéséről és törléséről szóló nyilvántartás vezetése a Tornyos–Kevi helyi
iroda területén.

A fogadóiroda a 2016. évben
Átvett kérelmek száma a gyermekes családok
pénztámogatásának területén (családi pótlék,
szülői pótlék, óvoda)
Állampolgárság (bizonylat, negatív bizonylat)
Születési anyakönyvi kivonatok kiadása
Házassági anyakönyvi kivonatok kiadása
Halotti anyakönyvi kivonatok kiadása
NEMZETKÖZI KIVONATOK
Interneten keresztül kérelmezett kivonatok
Szabad családi állapotról szóló bizonylatok

1987

10102
18387
951
1752
689
4276
60

Átvett beadványok száma
6221
797

Utazási meghagyások
Aláírások, átiratok és fénymásolatok hitelesítése

69
3967

Műszaki teendők a választói névjegyzékek vezetésével kapcsolatban:
A 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban az egységes választói névjegyzékben 2066
változás történt, az alábbiak szerint:
- törlés lakóhely kijelentése alapján

180

- törlés halál alapján

399

- törlés kettős bejegyzés alapján

/

- törlés az SZK állampolgári kötelékéből
történt elbocsátás alapján

2

- törlés cselekvőképességtől való megfosztás
alapján
- bejegyzés lakóhely bejelentése alapján

7
170

- bejegyzés nagykorúság betöltése alapján

242

- bejegyzés állampolgárság megszerzése
alapján
- adatok módosítsa, kiigazítása, kiegészítése
(személyes adatok és címek)

1
863

A 2016. év folyamán elvégeztük 9 személy bejegyzését a nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékébe, és
egyúttal meghozatalra került a nemzeti kisebbségek külön választói névjegyzékébe való bejegyzésről szóló
határozat, töröltük a külön választói névjegyzékbe bejegyzett elhunyt személyeket, továbbá rendőrségi bejelentések
és egyéb adatok alapján bejegyeztünk több mint 1200 lakóhelyváltozást, illetve személyes adatok változását.
A 2016. év folyamán az Igazságügyi és Államigazgatási Minisztérium Közigazgatási Felügyelősége részéről a
választói névjegyzék vezetésével megbízott személy munkájának felügyelőségi ellenőrzésére több alkalommal sor
került.
A 2012. évben megkezdődött és még tart az egységes választói névjegyzék meglévő adatainak javítása, éspedig:
azon választópolgárok személynevének javítása, akik családi és utóneve nem a nemzeti kisebbség nyelvén és
írásmódjával, azaz nem magyar nyelven és írásmódban van feltüntetve.
A 2016. évben Zenta község anyakönyvi kerületének anyakönyvei alapján az újszülötteknek 801 DEM1 statisztikai
űrlapot, az elhunytaknak 603 DEM2 statisztikai űrlapot, házasságkötésekre vonatkozóan pedig 120 DEM3
statisztikai űrlapot töltöttünk ki.
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Ugyanebben az évben Zenta község anyakönyvi kerületére vonatkozóan vezettük a születési, a halotti és a
házassági anyakönyvek regiszterét.
Műszaki teendők a szülési szabadság idejére járó keresettérítésre való jogosultsággal és a harcosrokkantvédelem területét illető jogosultságok érvényesítésével kapcsolatban
KERESETTÉRÍTÉS SZÜLÉSI SZABADSÁG, GYERMEKÁPOLÁSI TÁVOLLÉT ÉS KÜLÖN
GYERMEKGONDOZÁS MIATTI TÁVOLLÉT IDEJÉN
- a főkönyv és a pénzügyi kartonok lezárása a 2015. évre vonatkozóan, valamint a pénzeszközök 2016. évi
kezdőállásának megállapítása
- szám- és pénzbeli jelentések kerültek összeállításra a szülési szabadság, gyermekápolási távollét és külön
gyermekgondozás miatti távollét idejére járó keresettérítés használóira vonatkozóan, melyek megküldésre kerültek
a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcosügyi és Szociális Kérdésekkel Foglalkozó Minisztériumnak.
Havonta ellátott tevékenységek:
- ellátásra kerültek a tárgyak műszaki adminisztratív előkészítésének teendői a szülési szabadság, gyermekápolási
távollét és külön gyermekgondozás miatti távollét idejére járó keresettérítésre való jogosultság érvényesítésével
kapcsolatos döntéshozatallal kapcsolatban. A 2016. évben 152 kérelem érkezett, melyekből 152 pozitív
elbírálásában részesült,
- megküldésre kerültek a felhasznált pénzeszközökről szóló jelentések az előző hónapra kimutatva, valamint
jelentés a szülési szabadság, gyermekápolási távollét és külön gyermekgondozás miatti távollét idejére járó
keresettérítés megtérítéséhez szükséges eszközökről a folyó hónapra vonatkozóan, a megküldött NZ–1 (az
elszámolt keresettérítések és kifizetett _________ térítések listája 201______ -ra/-re vonatkozóan) űrlapok alapján,
melyek a munkáltatóktól kerültek beszerzésre, továbbá a szülési szabadság, gyermekápolási távollét és külön
gyermekgondozás miatti távollét idejére járó kereset elszámolása alapján, azon alapítók esetében, akik felhagytak
az önálló tevékenység ellátásával az imént említett jogosultság idejére,
- legkésőbb a folyó hónap végéig a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcosügyi és Szociális Kérdésekkel Foglalkozó
Minisztériumtól átutalásra kerültek a szükséges pénzeszközök a szülési szabadság, gyermekápolási távollét és
külön gyermekgondozás miatti távollét idejére járó keresettérítés megtérítésére, az fent említett jogosultsághoz
szükséges eszközökről szóló megküldött jelentés szerint,
- végeztük az átutalt eszközök könyvelését a családi jogosultságokra szolgáló eszközök 840-302731-79 számú
alszámláján, éspedig a 2016. évre vonatkozóan 79.770.389,27 dinár összegben,
- a szülési szabadság, gyermekápolási távollét és külön gyermekgondozás miatti távollét idejére járó keresettérítés
megtérítésére szolgáló eszközök átutalását követően végeztük a pénzeszközök munkáltatóknak történő átutalását,
továbbá elszámolásra és kifizetésre került a keresettérítés azon személyeknek akik önállóan végeznek
tevékenységet, azzal a feltétellel, hogy nem rendelkeznek további alkalmazottal, a kifizetés pedig lekönyvelésre
került a keresettérítés használóinak nyilvántartási lapjain. A 2016. évben efféle használó nem volt.
- a pénzeszközök átutalását követően elvégeztük a családi jogosultságokra szolgáló eszközök 840-302731-79
számú alszámlájáról átlagosan 132 használónak 79.770.389,27 dinár összegben átutalt eszközök könyvelését, az
NZ-1 (az elszámolt keresettérítések és kifizetett _________ térítések listája 201______ -ra/-re vonatkozóan)
űrlapok pedig elhelyezésre kerültek a megfelelő munkáltató dossziéjában.
AZ ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK ÉS NEGYEDIK GYERMEK UTÁNI SZÜLŐI PÓTLÉK A
GYERMEKES CSALÁDOK PÉNZTÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN
- végeztük az első, második, harmadik és negyedik gyermek utáni szülői pótlékra való jogosultság elismerésére
irányuló adminisztratív műszaki teendőket a gyermekes családok pénztámogatásáról szóló törvény alapján, éspedig
198 beérkezett kérelem ügyében, melyek közül 198 pozitív elbírálásában részesült.
PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS AZ ÚJSZÜLÖTT GYERMEKEKNEK ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN:
- adminisztratív műszaki teendőket végeztünk a Zenta község területén született újszülött gyermekeknek járó
pénzügyi támogatásra való jogosultság elismerésére irányulóan a Zenta község területén a gyermekes családok
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pénzügyi támogatásáról szóló rendelet szerint, a határozatok pedig kifizetésre megküldésre kerültek a gazdasági és
pénzügyi osztály költségvetési és pénzügyi alosztályának.
A 2016. évben 205 kérelem érkezett, melyekből 203 pozitívan lett elbírálva, 2 pedig negatív elbírálásban részesült.
HARCOS- ÉS ROKKANTVÉDELEM
Az évente egy alkalommal végzett teendők:
- elvégeztük a pénzügyi kartonok lezárását a 2015. évre vonatkozóan, valamint a pénzeszközök 2016. évi
kezdőállásának megállapítását,
- elvégeztük a használók adatainak ellenőrzését a belgrádi Poštanska Štedionica Rt. nyilvántartása szerint a 2015.
évre vonatkozóan,
- szám- és pénzbeli jelentések kerültek összeállításra a harcos- és rokkantvédelem területét illető havi
készpénzjövedelem használóiról a 2015. évre vonatkozóan, és megküldésre kerültek a Tartományi Szociálpolitikai,
Demográfiai és Nemi Egyenjogúsági Titkárságnak.
A havonta végzett teendők:
- ellátásra kerültek a tárgyak műszaki adminisztratív előkészítésének teendői a harcos- és rokkantvédelem területét
illető jogosultságok elismerésével és a civil hadirokkantak védelmével kapcsolatban.
A 2016. évben:
- a rokkantság és a rokkantsági térítések (besorolási jel: 580) területén 4 tárgy került bevezetésre, melyek közül
valamennyi kérelem pozitív elbírálásban részesült,
- a harcosvédelem (besorolási jel: 586) területén 31 tárgy került bevezetésre, melyek közül valamennyi kérelem
pozitív elbírálásban részesült,
- a civil hadirokkantak (besorolási jel: 585) területén egyetlen tárgy sem került bevezetésre.
A ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ ROKKANTSÁGGAL ÉLŐ
SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN FENNTARTOTT PARKOLÓHELYEK
HASZNÁLATÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG
- adminisztratív műszaki teendőket végeztünk a Zenta község területén lakóhellyel rendelkező rokkantsággal élő
személyek részére Zenta község területén fenntartott parkolóhelyek használatára való jogosultság érvényesítésével
kapcsolatban.
A 2016. évben 48 kérelem érkezett, melyekből 48 pozitívan lett elbírálva.
AZ ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK TARTÓZKODÁSI
KÖLTSÉGEINEK MEGTÉRÍTÉSE
(NÉGYÓRÁS ISKOLÁSKOR ELŐTTI FELKÉSZÍTŐ PROGRAM)
- a főkönyv és a pénzügyi kartonok lezárása a 2015. évre vonatkozóan, valamint a pénzeszközök 2016. évi
kezdőállásának megállapítása
- elvégeztük az eszközök átutalását a Snežana-Hófehérke Óvoda iskoláskor előtti intézménynek az óvodáskorú
gyermekek tartózkodási költségeinek megtérítése címén (négyórás iskoláskor előtti felkészítő program), melyek a
Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetésében kerültek biztosításra, továbbá azok kikönyvelését a Kincstári
Igazgatóság kivonata alapján, 7.132.492,00 dinár teljes összegben a 2016. évben.
A családi pótlékra való jogosultság érvényesítésével kapcsolatos műszaki teendők
- 2016-ban a családi pótlékra való jogosultság új használóitól 61 kérelem érkezett,
- a 2016. január 1-jétől 2016. október 31-éig terjedő időszakban 548 kérelem érkezett a családi pótlékra való
jogosultság megújítása iránt,
- november 1-jétől december 31-éig 122 kérelem érkezett,
- 13 kérelem negatívan lett elbírálva, mivel a családtagonkénti havi átlagos kataszteri, illetve megvalósított nettó
jövedelem meghaladta a gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvénnyel meghatározott határértéket,
657 kérelem pedig pozitív elbírálásban részesült,
- a szeptember 1-jétől december 15-éig terjedő időszakban 476 iskolai igazolás érkezett a 2016/2017-es iskolaévre
vonatkozóan, a családi pótlék kedvezményezettjei gyermekeinek rendes iskoláztatásáról,
- a családi pótlékra való jogosultság elismeréséről szóló határozatok elektronikus úton meg lettek küldve a
Munkaügyi, Foglalkoztatási, Harcosügyi és Szociális Kérdésekkel Foglalkozó Minisztérium számviteli központja
informatikai osztályának,
800

- 46 kérelem került benyújtásra családi pótlékra való jogosultság érvényesítéséről szóló bizonylat kiadása iránt.
Azon családok pénzügyi támogatásra való jogosultsága, melyekben harmadik gyermek születik:
- 21 kérelem érkezett azon családok pénzügyi támogatásra való jogosultságának érvényesítése iránt, melyekben
harmadik gyermek születik, a családok – melyekben harmadik gyermek születik – pénzügyi támogatásának
érvényesítéséről szóló rendelet (a VAT Hivatalos Lapja, 4/2013. szám) és a családok – melyekben harmadik
gyermek születik – pénzügyi támogatása érvényesítésének részletes feltételeiről és módjáról szóló szabályzat (a
VAT Hivatalos Lapja, 10/2013. szám) alapján. Minden kérelem pozitív elbírálásban részesült.
1.c) A TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
A társadalmi tevékenységi alosztály vezetője
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 32/2012. és 16/2013.
szám) 43. szakasza értelmében a társadalmi tevékenységi alosztály ellátja:
- a községi közigazgatási hivatal teendőit a szociális védelem területére vonatkozó tevékenységek ellátásának
biztosítása és a községnek a községi alapítású szociális védelmi intézmények feletti alapítói jogainak érvényesítése,
- a rokkant személyek támogatására vonatkozó intézkedések lebonyolítása, szociális lakhatás, egészségügyi
intézmények alapítása és a községi alapítású egészségügyi intézmények feletti alapítói jog érvényesítése, a
gyermekek és a tanulók oktatási, egészségügyi és szociális kiegészítő támogatása,
- a község feladatainak biztosítása az iskoláskor előtti, általános iskolai és középiskolai oktatás és nevelés és a
diákjólét területén,
- a községi jelentőségű kulturális javak védelmével kapcsolatos teendők, a kulturális és művészeti alkotómunka
fejlesztése,
- a sport előmozdítását szolgáló feltételek ösztönzése és megteremtése,
- a gyermekekre és az ifjúságra vonatkozó stratégia és akcióterv meghozatala,
- a nemzeti kisebbségek és etnikai közösségek jogainak érvényesítése a saját nyelven való tájékoztatás és a saját
kultúra és identitás ápolása terén,
- a vallási építmények kiépítésére, karbantartására és felújítására vonatkozó feltételek megteremtése, a különleges
történelmi, nemzeti és kulturális jelentőségű vallási épületek és vallási intézmények különleges védelmének
érvényesítése,
- a tanfelügyelőség,
- a szülői gondoskodást nélkülöző és a fejlődési zavarral élő gyermekek, valamint a születési sorrendben harmadik,
illetve negyedik gyermek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása költségeinek megtérítésére való
jogosultság, a zentai Snežana-Hófehérke Óvodában való tartózkodás költségeinek ártámogatása Zenta község
jogszabályai alapján,
- a gyermekek és kísérőik utaztatása az előkészítő iskoláskor előtti program látogatása céljából, a fejlődési zavarral
élő gyermekek és tanulók elhelyezése és étkeztetése, a tanulók köztársasági és nemzetközi versenyekre való
szállítása,
- a főiskolai és egyetemi hallgatók Zenta község költségvetéséből való ösztöndíjazása,
- a civil szervezetek Zenta község költségvetéséből való dotálására vonatkozó pályázat lebonyolítása és a
középiskolai tanulók utazási költségeinek résztámogatása területén.

A Zenta község által a társadalmi tevékenység területén alapított intézmények munkája törvényességének
felügyelete során az alosztály elvégezte a Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ, a Történelmi Levéltár, a
Сенћанско Мађарско Камерно Позориште–Zentai Magyar Kamaraszínház és a Stevan Sremac Alapítvány 2015.
évi munkajelentésének és 2016. évi munkatervének feldolgozását, azoknak a Községi Képviselő-testület részéről
történő megvitatása érdekében. A jelentéstételi időszakban vezettük a Községi Képviselő-testület által alapított
művelődési és oktatási intézmények igazgató- és felügyelő bizottságai felmentésének és kinevezésének eljárását
(11).
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A jelentéstételi időszakban az alosztály egy sor rendezvényt és tábort szervezett, többek között a ballagók parádéját
és a legjobb tanulók és mentoraik díjainak átadását, továbbá megvalósított egy kirándulást Magyarországon, a
tanügyi dolgozók napjának megünneplését és a Gyermekhét programját.
A tájékoztatás terén a jelentéstételi időszakban lefolytatásra került a 2016. évben a tömegtájékoztatás területéről
származó médiatartalmak előállítására irányuló projektumok társfinanszírozására szolgáló eszközök médiumoknak
történő odaítélésére irányuló nyilvános pályázat eljárása, éspedig a tömegtájékoztatás területéről származó, nemzeti
kisebbségi nyelvű projektumok, valamint a fogyatékkal élő személyek tömegtájékoztatása területéről származó
projektumok társfinanszírozására vonatkozóan.
Az alosztály részt vett az ellenőrzési teendőkben, valamint a teendők támogatásában és megoldotta a község által
alapított intézmények és szervezetek, a polgári jogvédő, valamint más köztársasági és tartományi szervek és
szervezetek 42 különböző kérelmét.
Az alosztály különböző kérdőíveket dolgozott ki az ombudsmannak, valamint jelentéseket, mint például jelentés
Zenta község Reszorközi Bizottságának munkájáról, jelentés az egyesületeknek kiírt pályázatok lebonyolításáról,
jelentés a Gyermekjogi Tanács tevékenysége területén, Zenta községben a 2016/2017-es tanévben a középiskolákba
való beiratkozási terv megvalósításának elemzése, valamint Zenta községben a 2017/2018-as tanévben a
középiskolákba való beiratkozási terv meghatározására szolgáló kérdőívek az Oktatási Minisztérium és az Oktatási,
Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Tartományi Titkárság kérelmére.
A költségvetési eszközök egyházak és vallási közösségek részére való felosztásáról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 14/2011. szám) 3. szakaszának 1. bekezdése és 6. szakasza alapján az alosztály lefolytatta a
költségvetési eszközök Zenta község területén tevékenykedő egyházak és vallási közösségek részére történő
odaítélésére irányuló pályázati eljárást a 2016-os évre vonatkozóan, és megkötött 10 szerződést projektumok
társfinanszírozásáról.
Az alosztály figyelemmel kísérte a polgárok, a nem kormányzati szektor és a társadalmi-humanitárius szervezetek
projektumai társfinanszírozására szolgáló eszközök megvalósítását, feldolgozta a civil szervezetek (kultúra,
szociális védelem, mezőgazdaság, turizmus, környezetvédelem és egyéb területek) 86 jelentkezési lapját, valamint
Zenta községben a gyermekek és fiatalok helyzetének előmozdítása területéről származó intézmények és civil
szervezetek 12 jelentkezési lapját a civil szervezetek állandó költségei és projektumaik megvalósításának költségei
társfinanszírozására szolgáló adományok beszerzése érdekében, részt vett az ezzel kapcsolatos határozatok
előkészítésében és meghozatalában, továbbá kidolgozott 98 szerződést a civil szervezetek állandó költségeinek és
projektumaik megvalósítási költségeinek társfinanszírozásáról, a kiírt pályázatok szerint.
A gyermekekről való társadalmi gondoskodás területét illető átruházott teendők ellátása, valamint a gyermekekről
való társadalmi gondoskodás és a szociális védelem területét illető kibővített jogok – melyek biztosításáról a község
gondoskodik – érvényesítése folyamán az alosztály eljárásokat folytatott és határozatokat hozott a harmadik, illetve
negyedik gyermek, az anyagi biztosításban részesülő családokból származó, valamint a fejlődési zavarokkal élő
gyermekeket nevelő családokból származó gyermekek iskoláskor előtti intézményben való tartózkodása
költségrészének ártámogatásáról (142).
Mindezek mellett az alosztály folytatta a Reszorközi Bizottság eljárásait a gyermekek/tanulók pótoktatása és
egészségügyi vagy szociális támogatása szükségességének felmérésére (27), határozatokat hozott az útiköltség
elismeréséről a fejlődési zavarokkal élő gyermekek kiegészítő támogatási programjával

kapcsolatban (6), eljárást folyatott és határozatot hozott a szabadművészek társadalombiztosítási járulékra való
jogosultságának elismerésével kapcsolatban a kultúráról szóló törvény alapján (1), és folytatta az általános iskolába
indulás előtti, az iskoláskor előtti intézményben folyó 4 órás program havonkénti kifizetését (12).
A Zenta község nagycsaládos kedvezménykártyájáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2015.
szám) 11. szakasza alapján a Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi
osztályának társadalmi tevékenységi alosztálya 13 személynek nagycsaládos kedvezménykártyát adott ki.
A Zenta község polgárainak példaként szolgáló nagy családok elismerésének megalapításáról és odaítéléséről szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 28/2015. szám) 9. szakasza alapján az alosztály lefolytatta a Zenta község
polgárainak példaként szolgáló nagy családok 2016. évi elismerésének odaítélésére irányuló eljárást.
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Az alosztály szakmai és adminisztrációs teendőket látott el a diák és egyetemi hallgatói életszínvonal, valamint a
tehetséges tanulók és egyetemisták alkotói munkájának ösztönzése területén: igazolásokat adott ki a középiskolás
tanulók útiköltsége költségrészének megtérítésére való jogosultság elismeréséről (245), jelentéseket állított össze az
egyetemi hallgatók ösztöndíjazásában illetékes bizottság munkájáról, valamint az ösztöndíjakról szóló
jegyzőkönyveket és határozatokat (13), ösztöndíjazásról szóló szerződéseket, tájékoztatásokat kézbesített a
szülőknek a gyermekek óvodába íratásával kapcsolatban a kötelező iskoláskor előtti programra (45), illetve az
elsősök beíratásával kapcsolatban (202), továbbá kiadott 205 bizonylatot a diákotthonok szükségleteire az
Oktatásügyi Minisztérium által kiosztott ösztöndíjakra való jogosultság érvényesítése céljából.
Az alosztály a jelentéstételi időszakban kiküldött 1165 egyedi és egyéb ügyiratot postai úton, illetve a kézbesítő
által.
Tanfelügyelő
Zenta község tanfelügyelője az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium által ráruházott
teendőként ellenőrzést lát el a Snežana – Hófehérke Óvoda, a Stevan Sremac Általános Iskola, a Stevan Mokranjac
Alapfokú Zeneiskola, a Közgazdasági-kereskedelmi Iskola, az Egészségügyi Középiskola, a Zentai Gimnázium és a
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium munkája felett.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 148. szakaszának 3. bekezdésével összhangban az
intézmények rendszeres felügyeletét évente legalább egyszer el kell végezni.
A 2016-os naptári évben a tanfelügyelő az oktatási intézmények munkája felett végzett rendes és rendkívüli
ellenőrzések keretében az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 147-148. szakaszaival összhangban
járt el, a felügyelőségi ellenőrzésről szóló törvénnyel összhangban pedig jegyzőkönyvvel elrendelte a hiányosságok
és szabálytalanságok meghatározott határidőben történő elhárítását és elvégezte a meghagyott intézkedések
végrehajtásának ellenőrző felügyeletét. Az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti
Közösségi Tartományi Titkárság meghagyása alapján az intézmények ellenőrzése folyamán megállapította a munka
megkezdéséhez és az oktatási és nevelési tevékenység ellátáshoz szükséges feltételek kitöltöttségét. Szabálysértési
eljárás megindítása iránti kérelmet nyújtott be azon szülők vagy gyámok ellen, akik igazolt okok nélkül nem íratták
be a gyermeket az általános iskolába vagy az iskoláskor előtti előkészítő program látogatására, vagy, ha a gyermek
igazolt okok nélkül nem látogatja a tanítást. Meghagyást nyújtott be az iskolaszéknek az igazgató felelősségének
felülvizsgálata iránt. Intézkedések foganatosításának indokoltságáról értesített más szerveket, melyekre azon szerv
illetékes, valamint a gyermekek, a tanulók és az alkalmazottak az intézménynél való megkülönböztetéstől,
erőszaktól, bántalmazástól és elhanyagolástól való védelme biztosításával kapcsolatos teendőket látott el.
Jelentéseket és elemzéseket dolgozott ki az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti
Közösségi Tartományi Titkárság, valamint az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium
szükségleteire.

Együttműködés valósult meg a Tartományi Oktatási Titkársággal az illetékességébe átruházott tárgyak, valamint a
feltételek kitöltöttségének ellenőrzése tekintetében az intézmények és az új oktatási profilok ellenőrzése alkalmával.
A felügyelőségi ellenőrzés áttekintése:
1. A hivatalból elvégzett rendszeres felügyelőségi ellenőrzések száma
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2. A munka megkezdéséhez és az oktatási és nevelési tevékenység ellátáshoz
szükséges feltételek kitöltöttségének megállapítása
3. Rendkívüli felügyelőségi ellenőrzések

4
8
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−
−
−
−
−
−
−

1
1
1
0
1
4
0

az igazgatók kérelmére
az alkalmazottak kérelmére
a szülők kérelmére
a polgárok kérelmére
az iskolai igazgatóság kérelmére
a Tartományi Oktatási Titkárság kérelmére
névtelen bejelentés alapján

4. Az elvégzett ellenőrző felügyeleti ellenőrzések száma
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5. Más szerveknek küldött, intézkedések foganatosítására vonatkozó értesítések
száma
6. Szabálysértési és fegyelmi eljárás megindítása, valamint a tanulók jogainak
védelme iránti kérelmek száma

2
19

7. A szülők, az alkalmazottak és az igazgatók bejelentései és kérelmei
összeállított jegyzőkönyv nélkül

8

8. Aktív tárgyak száma 614-es osztályozási számmal
60-as és 61-es osztályozási számmal

6
0

9. A felügyelő megelőző tevékenységeinek formái:
− találkozók az intézmények igazgatóival
− írásos információk és utasítások az
intézményeknek

21
9

Szakmai továbbképzés:
- rendszeres részvétel a tartományi, városi és községi tanfelügyelőknek szánt szemináriumokon és szakértői
értekezleteken az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium szervezésében,
- intézményi együttműködés a társadalmi befogadás kihívásaival való megbirkózás vonatkozásában – a
tanfelügyelők találkozója,
- az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Tartományi Titkárság
szervezésében felügyelőségi ellenőrzés az oktatási és nevelési intézményekben a 2016/2017-es iskolaévben,
- részvétel a nyolchetes időtartamú elektronikus képzésben (távtanulás): A helyi felügyelőségi szolgálatok
kapacitásának kiépítése, a Városok és Községek Állandó Konferenciájának – Szerbia Városai és Községei
Szövetségének szervezésében – 854/2016 számú megszerzett tanúsítvány.
- Szakmai konzultációk az intézmények igazgatóival, valamint tartományi és más tanfelügyelőkkel, továbbá a
tanulók szülei és a tanárok részére történő tanácsadás rendszeresen jelentkeznek Zenta község tanfelügyelőjének
munkájában.
1.d) A VÉDELMI
MUNKAJELENTÉSE

ÉS

RENDKÍVÜLI

HELYZETEKKEL

FOGLALKOZÓ

ALOSZTÁLY

A védelmi és rendkívüli helyzetekkel foglalkozó alosztály teendőket látott el az alábbi területeken:
1. Védelem,
2. Rendkívüli helyzetek és polgárvédelem,
3. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem,
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4. Tűzvédelem,
5. Menekültekkel kapcsolatos teendők.
1. A védelem területén az alosztály elvégzi a törvénnyel előirányozott előkészületeket, és intézkedéseket
foganatosít a helyi önkormányzat háborúban és rendkívüli helyzetben való működése érdekében.
Ennek kereteiben a 2016. év folyamán, a Szerb Köztársaságtól beszerzett védelmi tervjavaslat alapján kidolgoztuk
Zenta község védelmi tervét. A terv megtekintését követően a Védelmi Kötelezettségekkel Foglalkozó Igazgatóság,
mint a Védelmi Minisztérium illetékes szerve igazolta, hogy Zenta község védelmi tervének javaslata összhangban
áll az SZK védelmi tervével, valamint megadta a jóváhagyást annak operatív alkalmazására. (A vajdaság AT
területéről származó 45 tervből csak három kapta meg az összehangoltságról szóló igazolást – Zenta, Újvidék és
Bács). Ennek alapján a terv kidolgozója (Kovács Tibor) eleget tett a községi szintű védelmi felkészülési teendők
ellátásához szükséges engedély megszerzéséhez szükséges feltételeknek. Az említett engedély a 2017. év folyamán
kerül kézbesítésre.
Szerződések kerültek megkötésre termékek biztosításáról Zenta községnek háborús és rendkívüli helyzet esetére,
hat vállalattal.
Az alosztálynak a védelmi terv kidolgozásával megbízott tagjai szemináriumokon, oktatásokon és képzéseken
vettek részt (8 alkalommal).
Havonta egyszer, szakmai segítségnyújtás céljából találkozóra került sor a Nagykikindai Békefenntartó Műveleti
Központ képviselőivel.
2. A rendkívüli helyzetek és a polgárvédelem területén az alosztály törvénnyel előirányozott intézkedéseket
foganatosít annak működése céljából a védelem és mentés érdekében, háborús pusztítás, árvizek, földrengések,
tüzek, szárazság és más természeti katasztrófák esetén.
Feladatait az alosztály Zenta község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarának rendeletein, valamint a
Nagykikindai Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Osztálytól kapott meghagyásokon keresztül teljesíti.
Az év folyamán sor került Zenta község Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskara három ülésének, éspedig egy
rendes és két rendkívüli ülésének megtartására. A rendkívüli helyzetekkel foglalkozó alosztály Zenta község
Rendkívüli Helyzetek Községi Törzskarában dokumentumokat készít elő a Községi Törzskar üléseire, valamint
részt vesz a munkában és végzi az ülések záródokumentumainak kidolgozását.
2015. október 20-án a Nagykikindai Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Osztály meghatalmazott alkalmazottai
részéről elvégzésre került a helyzet felügyelőségi ellenőrzése a védelem és mentés elért szintjének szempontjából,
melynek során a következő feladatokat kaptuk a 2016. évre vonatkozóan:
- Elvégezni az általános rendeltetésű polgári védelmi egységek emberekkel és anyagi erőforrásokkal való
feltöltését.

A feladat nem lett elvégezve, mivel ezen kérdés törvénnyel nincs szabályozva – próbálkoztunk önkéntesség alapján,
azonban nem volt jelentkezés a polgárok részéről.
- Kidolgozni a védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervét és programját.
A feladat nem lett elvégezve, mivel a Szerb Köztársaság nem hozta meg azon programot, melynek alapján a
tartományi, illetve helyi program kidolgozandó.
- Kidolgozni a rendkívüli helyezetek védelmi és mentési tervét.
A védelmi és mentési terv határidőben kidolgozásra került, azonban nem kapta meg a jóváhagyást a Nagykikindai
Rendkívüli Helyzetekkel Foglalkozó Osztálytól. Megvitatás céljából megküldésre került felsőbb köztársasági
szerveknek.
- Kidolgozni a balesetvédelmi tervet terrortámadás szempontjából.
A terv kidolgozásra került.
- Beszerezni a minimális eszközöket a személyi és kollektív védelem szempontjából.
Az eszközök beszerzésre kerültek, valamint elhelyezésre az erre meghatározott helyre.
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A helyi önkormányzati szervek irányába 10 dokumentum került kidolgozásra. A Rendkívüli Helyzetek Körzeti
Törzskarának 10 dokumentum került megküldésre. Mindezek mellett háromhavonta megküldésre került a
másodrangú vizeken végzett munkálatokról szóló jelentés.
Az év folyamán 2016. július 12-én elvégeztük a Zenta község területén található valamennyi riadóztató eszköz
bejárását és vizsgálatát. Ennek alkalmával elvégeztük a szirénák villanymotorjai kifogástalanságának ellenőrzését, a
sziréna rövid bekapcsolásával (2 másodpercre), valamint a távirányító rendszer kifogástalanságának ellenőrzését.
Minden szirénát és perifériás irányítószekrényt digitálisan lefényképeztünk. A Nagykikindai Rendkívüli
Helyzetekkel Foglalkozó Osztály kérelmére negyedévente jelentést teszünk a község területén található riadóztató
eszközök állapotáról.
3. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén az alosztály figyelemmel kíséri, nyilvántartást vezet,
valamint ellenőrzi a munkahelyi biztonság és egészségvédelem intézkedéseinek alkalmazását. Az év folyamán két
esetben került sor a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal alkalmazottainak sérülésére a munkahelyre való érkezés
alkalmával, melynek kapcsán lefolytattuk az eljárást a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló
törvény szerint.
4. A tűzvédelem területének keretein belül az alosztály gondoskodott a tűzoltó-felszerelés kifogástalanságáról,
elhelyezéséről és ellenőrzéséről, valamint az elektromos hálózat állapota ellenőrzésének elvégzéséről, tűzvédelmi
szempontból. Mindezek mellett a szükséges dokumentumok is kidolgozásra kerültek.
Elkészítettük az elektromos és villámhárító-berendezések időszakos vizsgálatához szükséges dokumentációt, illetve
azok időszakos vizsgálatát
Úgyszintén elvégeztük a tűzoltó-felszerelések időszakos vizsgálatát Zenta község létesítményeiben.
5. A menekültekkel kapcsolatos teendők területén
Az alosztály menekültekkel kapcsolatos teendőket is ellátott úgy, mint az adatok begyűjtése és a humanitárius
csomagok iránti kérelmek megküldése a Szerb Köztársaság Menekültügyi Biztosságának, valamint a szociálisan
veszélyeztetett menekült személyek részére történő tüzelőanyag beszerzése iránti kérelmek megküldése, továbbá a
helyi menekültügyi akcióterv dokumentációjának kidolgozása a Községi Képviselő-testület ülésére.
A menekültügyi biztos hét alakalommal részt vett a Menekültügyi Biztosság munkájában.
Részt vett a találkozókon és a menekültügyi biztosok képzésében, a menekültek adományokból történő lakhatási
elhelyezésének projektumával kapcsolatban.

2. A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÉS VÉGREHAJTÁSI OSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
2.a) A KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
- A 2016. év folyamán sor került a Községi Tanács összesen 56 ülése jegyzőkönyvének és
jegyzőkönyvkivonatának kidolgozására, melyeken 287 végzés került meghozatalra. A Községi Tanács üléseinek
teljes anyaga elektronikus formában került összeállításra és elkészítésre, illetve a Községi Tanács Tagjainak való
megküldésre.
- Gyorsírásos feljegyzés alapján sor került a Zentai Községi Képviselő-testület 17 ülése jegyzőkönyvének
összeállítása.
- A 2016. év folyamán sor került Zenta Község Hivatalos Lapja 29 szerb és magyar nyelvű példányának
megszerkesztésére a sajtó és a honlap szükségleteire, összesen 237 tárggyal, 3608 oldalon.
806

- Sor került a sport területét érintő nyilvános pályázatok lebonyolításával kapcsolatos adminisztratív-műszaki
feladatok elvégzésére, éspedig:
• Zenta község 2016. évi költségvetéséből a sportszervezetek költségeinek társfinanszírozására szolgáló
eszközök odaítélésére irányuló nyilvános felhívás,
• Zenta község 2016. évi költségvetéséből a falusi sport finanszírozására szolgáló eszközök odaítélésére
irányuló nyilvános felhívás,
• Zenta község 2016. évi költségvetéséből az iskolai sport finanszírozására szolgáló eszközök odaítélésére
irányuló nyilvános felhívás,
• Zenta község 2016. évi költségvetéséből a Sport Mindenkinek finanszírozására szolgáló eszközök
odaítélésére irányuló nyilvános felhívás,
• Zenta község 2016. évi költségvetéséből a sportösztöndíjak odaítélésére irányuló nyilvános felhívás,
• Zenta község 2016. évi költségvetéséből az élsport finanszírozására szolgáló eszközök odaítélésére irányuló
nyilvános felhívás.
2.b) AZ INFORMATIKAI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
Az informatikai alosztály a 2016.évben teendőket látott el:
- a Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységei által használt informatikai–technológiai rendszerek és
felszerelés bevezetésével, tökéletesítésével, munkájának figyelemmel kísérésével és karbantartásával kapcsolatban,
gondoskodott a meghibásodások megfelelő időben történő elhárításáról, valamint az informatikai technológiai
rendszerek működésében fellépő hibák megszüntetéséről,
- részt vett az alosztály illetékességébe tartozó törvények és törvénynél alacsonyabb rangú ügyiratok figyelemmel
kísérésében és javaslatokat tett a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének azok alkalmazásával kapcsolatban,
részt vett az információs rendszer fejlődési iránya tervezésében és indítványozásában, valamint a tevékenységeknek
a Községi Közigazgatási Hivatal teendői bizonyos szegmenseire való kibővítése intézkedésének indítványozásában,
- a község szükségleteire szakmai tanácsadói szolgáltatásokat végzett hardverek, szoftverek és alkalmazásmegoldások kiválasztásában, és részt vett az alosztály illetékességébe tartozó teendők lefolytatására szolgáló
költségvetési eszközök megtervezésében és az alosztály közbeszerzési tervének kidolgozásában,

- adminisztrációs teendőket végzett és gondoskodott a szerverek, a munkaállomások, a perifériák és a hálózati
infrastruktúra műszaki kifogástalanságáról, valamint megelőző és utólagos karbantartásáról, ellátta a hálózati
felszerelés telepítését és cseréjét, valamint a hálózati felszerelés szoftver-karbantartását, felhasználói profilokat
hozott létre és elvégezte az adatokhoz való hozzáférési jogosultságok meghatározását,
- gondoskodott a számítógépes és a hálózati infrastruktúra új felhasználóinak bevezetéséről és karbantartásáról,
elvégezte a szerveralkalmazások, az operációs rendszerek és az alkalmazások telepítését és karbantartását, antivírus védelmet alkalmazott a Községi Közigazgatási Hivatal információs rendszerén, irányította a Községi
Közigazgatási Hivatal információs rendszere adatainak automatikus biztonsági mentését elkészítő rendszert és
szükség szerint kiigazította az adatokat, kiképezte a felhasználókat az információs alrendszerek alkalmazására,
valamint műszaki támogatást biztosított számukra,
- részt vett a szoftvermegoldások és adatbázisok kidolgozásában és karbantartásában a Községi Közigazgatási
Hivatal szükségleteire, adatbevitelt végzett a községi szervek szükségletei szerint, ahol tömeges adatbevitelre volt
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szükség az automatikus adatfeldolgozó rendszerbe, továbbá biztonsági intézkedéseket foganatosított a Községi
Közigazgatási Hivatal információs rendszere adatainak védelme érdekében,
- folytatta a multimédiás anyagok kidolgozását (bemutatók, oklevelek, köszönőlevelek, meghívók, nyomtatott
prospektusok, plakátok, óriásplakátok, stb.), részt vett a község elektronikus bemutatása küllemén végzett
munkában, valamint a községi honlap megtervezésében és karbantartásában, ellátta Zenta Község Hivatalos Lapja
elektronikus formában való realizálásának teendőit, továbbá dokumentumok, képek és szövegek összegyűjtését,
bevitelét, digitalizálását és kidolgozását végezte,
- elvégezte a Zenta község által szervezett rendezvények digitális fényképezésének teendőit, feldolgozta a
fényképeket, gondoskodott a videó bemutatókra szolgáló felszerelésről (projektorok, vászon), a Zenta község által
szervezett rendezvényeken szükség szerint multimédiás tartalmak bemutatását végezte, valamint az ülések,
ünnepségek, esküvők és más összejövetelek alkalmából ellátta a Nagyterem hangosításának teendőit,
- hangfelvételt készített a Zentai Községi Képviselő-testület üléseiről, digitális formában őrizte és nyilvántartotta a
községi szervek ülésein felvett hangfelvételeket, elvégezte az anyagok nyomtatásának és fénymásolásának teendőit
a községi szervek szükségleteire és szétküldésre felkészítette az anyagokat,
- gondoskodott a digitális telefonközpont és a telefonkészülékek kifogástalan működéséről, telefonkapcsolatot
létesített a községi szervek, a községi bíróság, a Köztársasági Földmérő Intézet, az Egészségügyi Felügyelőség és a
Munkaügyi Felügyelőség, valamint a Katonai Ügyosztály és a Honvédség szükségleteire,
- felelős volt a Call Center egységes információs rendszer kezeléséért, melynek segítségével telefonhívás, SMS
vagy a Zenta község internetes portálján keresztül történő hozzáférés útján a községi szervekkel és a községi
közvállalatokkal együttműködve támogatást nyújtott a polgároknak kérelmeik megoldása céljából.
2016. december 01-jétől a belső megszervezésről és a munkakörök besorolásról szóló új szabályzat alapján ezen
osztály közalkalmazotti teendőkkel is megbízásra került, azaz

a járművek nyilvántartása vezetésének és karbantartásának teendőivel, a kézbesítői szolgálat teendőivel és a
telefonközpont karbantartásával, mely teendők szintén sikeres elvégzésre kerültek.
3. A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
3.a) A KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
A költségvetési és pénzügyi alosztály és a helyi adóigazgatási alosztály 2013. január 1-jétől 2016. november
30-áig a gazdasági és pénzügyi osztály keretein belül működött.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. szám)
2016. december 1-jétől a gazdasági és pénzügyi osztály átszervezésére került sor. A gazdasági és pénzügyi osztály
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két részre került felosztásra. Ezek egyike a költségvetési és pénzügyi osztály, mely két részből, éspedig a
költségvetési és pénzügyi alosztályból és a helyi adóigazgatási alosztályból áll.
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal szervezetéről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
26/2016. szám) értelmében a költségvetési és pénzügyi alosztály feladatokat lát el, melyek az alábbiakra
vonatkoznak:
- a községi költségvetés tervezetének kidolgozása az egységes költségvetési osztályozási rendszer tiszteletben
tartása mellett, a program szerintit is beleértve,
- a költségvetési eszközhasználóknak a költségvetés elkészítésére irányuló útmutatók elkészítése és megküldése az
alapvető gazdasági irányvonalakkal, melyek a költségvetési eszközhasználók pénzügyi tervjavaslatai
kidolgozásának alapját képezik, a tervezett politika leírásával, a bevételek és jövedelmek, valamint a költségek és
kiadások megbecslésével, az eszközök terjedelmével, amely a költségvetési eszközhasználó pénzügy tervének
javaslatát is tartalmazhatja, valamint a költségvetés elkészítésének eljárásával és dinamikájával,
- gondoskodás a helyi hatalom költségvetési naptárának tiszteletben tartásáról,
- a költségvetési eszközhasználók pénzügy tervjavaslatainak elemzése, valamint azok útmutatóval való
összehangoltságának ellenőrzése,
- a költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettervezet kidolgozása,
- ideiglenes finanszírozásról szóló határozatjavaslat kidolgozása; a költségvetési eszközhasználók értesítése a
jóváhagyott rendelkezésre álló appropriációkról; háromhavi, havi és hat havi kvóták elkészítése és megállapítása,
- konszolidált kincstári számlák megnyitása dinár- és devizaeszközöknek; a közpénzek használói dinár- és
devizaalapú alszámláinak, valamint a közpénzek használói és egyéb jogi személyek, illetve az állami szektorhoz
nem tartozó és a kincstár konszolidált számlarendszerébe nem bekapcsolt további alanyok külön rendeltetésszerű
dináralapú számláinak megnyitása,
- a kincstár főkönyvének, valamint további üzleti könyvek vezetése, külön nyilvántartással valamennyi közvetlen és
közvetett költségvetési eszközhasználóra vonatkozóan; segédkönyvek vezetése; projekciók kidolgozása és a
bevételek beáramlásának és a kiadások végrehajtásának figyelemmel kísérése a költségvetés konszolidált
számláján; készpénzzel való rendelkezés,
- eszközök átutalása iránti és fizetések iránti kérelmek fogadása, bevezetése és ellenőrzése; a pénzügy területét
illető információs rendszer irányítása; időszakos jelentések és a kincstár konszolidált számlája zárszámadásának
kidolgozása,
- az üzleti könyvek összehangolása a költségvetési eszközhasználókkal, a Kincstári Igazgatósággal és a szállítókkal.
2016-ban az alosztály előterjesztette a folyó évi költségvetésről szóló rendelet tervezetét és havi és negyedévi
fizetőképességi terveket hozott, beszámolókat készített a költségvetési rendelet havonkénti végrehajtásáról a
végrehajtó szervek szükségleteire, valamint féléves jelentést a Községi Képviselő-testület részére,

részt vett a Községi Közigazgatási Hivatal normatív ügyiratai pénzügyi részének kidolgozásában, egyedi
ügyiratokat készített elő a végrehajtó szervek és a Képviselő-testület részére (határozatok, végzések, ajánlások,
utasítások stb.), ellenőrizte azon könyvviteli okmányok törvényességét, szabályosságát és pontosságát, amelyek
alapján a költségvetési eszközök átutalásra kerültek, ellátta a köztársasági költségvetésből átutalt szociális
juttatások (harcos- és rokkantvédelem, családi pótlék) teljes pénzügyi adminisztrálását, kontírozást végzett és a
használók könyvelési dokumentációjának könyvelését, valamint költségvetési jelentéseket és zárszámadást készített
a költségvetés-használók konszolidált adataival. Az alosztály a közvetlen és a közvetett költségvetés-használók
részére számlázást végzett, folytatta a számviteli változások bekalkulálását és kifizetését, valamint a fizetések és az
alkalmazottakat megillető egyéb járulékok kiszámítását, statisztikai jelentéseket készített, ellátta az állóeszközök
újraértékelését és elszámolását, vezette az apróleltár kartonjait és nyilvántartását, nyilvántartást vezetett a
társadalmi és szolidáris lakások bérleti szerződéseiről, elszámolta és megküldte a számlákat a lakások bérlőinek,
könyvelést végzett, vezette a pénztárt és a KEPU könyveket, figyelemmel kísérte és ellenőrizte a tartózkodási
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illeték befizetését, kimenő számlákat állított ki Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és a helyi közösségek
részére, szállítók szerint megküldte és hitelesítette a nyitott tételek listáját és az eszközök átutalása iránti kérelmeket
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete és a helyi közösségek szükségleteire, értelmezte és alkalmazta az
alosztály tevékenységével kapcsolatos törvényeket, továbbá a törvénnyel, a Zentai Községi Képviselő-testület, a
község polgármestere és a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője határozataival összhangban az illetékességébe
tartozó egyéb tevékenységeket is ellátott.
Az alosztály a jelentéstételi időszakban figyelemmel kísérte a költségvetés végrehajtását a 2016. évre vonatkozóan,
a negyedik negyedévben pedig részt vett a Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletjavaslat
összeállításában. A 2016. évi költségvetés kidolgozását az alosztály már az új módon, a kiadások strukturálása és a
programozott költségvetés-készítés elvei szerint végezte.
Az alosztály az év elején értesítette a költségvetési eszközök használóit a jóváhagyott aproppriációkról és a
jóváhagyott aproppriációk keretein belül elvégezte az eszközök elosztását a közvetett költségvetés-használók
között. Az alosztály előkészítette a folyó költségvetési tartalék eszközeinek felhasználásáról szóló
határozatjavaslatokat és a költségvetésről szóló határozat módosításait és kiegészítéseit.
Az év kezdetén az alosztály kidolgozta a költségvetés konszolidált zárszámadását és megállapította a költségvetés
teljes bevételeit és jövedelmét, kiadásait valamint pénzügyi eredményét.
-

-

sor került a 2015. évi költségvetés zárszámadása tervezetének a belgrádi Confida Finodit Kft. könyvvizsgáló
cég általi külső könyvvizsgálatára,
az alosztály az egész év folyamán figyelemmel kísérte az eszközök beáramlását és kiáramlását a konszolidált
számlán,
az eszközök beáramlásáról és kiáramlásáról naponta jelentést küldött.
Az alosztály háromnapos határidőn belül bekalkulálta a beérkező számlákat és bevitte a Pénzügyi
Kötelezettségek Törlesztési Jegyzékének rendszerébe.
A kifizetéseket a kereskedelmi tranzakciókban a pénzügyi kötelezettségek törlesztési határidőiről szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban 45 napon belül elvégezte.
A 2015-ös év folyamán a kivonatok teljes száma 253+897 a helyi közösségek és Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete kivonataival.
A tételek teljes száma körülbelül 51.000.
A bejövő számlák teljes száma a 2016-os évben 3.081, továbbá 907 a helyi közösségek és Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete számláival.
A közvetett használók átadott kérelmeinek teljes száma 2881.
Az alosztály könyvelést végzett a Helyi Gyermekjóléti, az Ifjúsági és a Roma Akciótervek alszámláin.
Elvégezte a bejövő számlák kifogástalanságának ellenőrzését a közbeszerzés keretében a szerződés és az
árajánlat tiszteletben tartása tekintetében.
Számlaellenőrzést végzett, továbbá ellenőrizte a megfelelő aláírások és kísérő dokumentumok meglétét.

- elvégezte az egyetemi hallgatói ösztöndíjak és a sportösztöndíjak kifizetését.
Figyelemmel kíséréssel és jelentéstétellel kapcsolatban időszakos és egyéni jelentéseket dogozott ki, a következők
szerint:
- a 2015. évi zentai községi költségvetés zárszámadásról szóló rendelet (a közvetlen és közvetett használók
zárszámadási adatainak konszolidálása és a 2015. évi konszolidált zárszámadás összeállítása);
- a Zenta község 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet
kidolgozása;
- a községi költségvetésről szóló rendeletnek a 2016. január-március, január-június, január-szeptember és januárdecember időszakokra vonatkozó végrehajtásáról szóló időszakos jelentések kidolgozása;
- a bevételek és kiadások havonkénti összeegyeztetése a Kincstári Igazgatósággal;
- havi jelentés a költségvetés-használók keresetéről az Pénzügyminisztériumnak;
- havi jelentés az alkalmazottak jegyzékéről;
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-

pénzügyi jelentéstétel a Pénzügyminisztériumnak és a Tartományi Pénzügyi Titkárságnak;
összetett éves jelentés a költségvetési eszközhasználókról a Köztársasági Statisztikai Intézetnek;
időszakos jelentés a község adósságvállalásáról a Kincstári Igazgatóságnak;
időszakos jelentés a község kihelyezett eszközeiről a Kincstári Igazgatóságnak;
időszakos jelentés a törlesztett hitelekről;
a környezetvédelmi pénzalap eszközei felhasználási programjának figyelemmel kísérése;
pénzügyi jelentések a nagy értékű beruházásokról, valamint azok figyelemmel kísérése;
a befizetett céleszközök figyelemmel kísérése;
havi jelentések a foglalkoztatottakról és a foglalkoztatottak keresetéről a Statisztikai Intézetnek;
a foglalkoztatottak egyenkénti adóbevallási ívei az Adóhivatalnak;
az INV 01 űrlap kidolgozása – éves jelentés a mögöttes alapokba való befektetésekről a 2016. évben;
negyedéves jelentés a 60 napon túl nem törlesztett kötelezettségekről.

3.b) A HELYI ADÓIGAZGATÁSI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
A helyi adóigazgatási alosztály illetékességének keretein belül megállapítja, megfizetteti és ellenőrzi a Zenta
község területén megvalósított közbevételeket.
Az alosztály a közbevételek megfizettetése keretében:
- adatokat gyűjtött be bejelentések alapján,
- irodai ellenőrzést végzett,
- kiadta a bérletekre vonatkozó számlákat és a negyedévi áfa-elszámolást,
- a polgárok tájékoztatása érdekében határozatokat és befizető utalványokat nyomatott a 2016-os évre
vonatkozóan,
- bizonylatokat adott ki a kötelezettek kérelmére, könyvelést végzett, ellátta a rendszeres megfizettetés teendőit,
- összeállította az adózárszámadást,
- a közterhek alapján figyelmeztetéseket küldött ki az adósoknak,
- vezette a rendezetlen kötelezettségek kényszermegfizettetési eljárását,
- előkészítette a dokumentációt és a jelentéseket a községi vagyonjogi ügyésznek, a követelések bíróság útján
való megfizettetése céljából,
- folyamatosan végezte az adatok naprakésszé tételét.
A jelentéstételi időszakban az alosztály meghozott és kézbesített összesen:

1.013
36
12.795

158

204
382
8.190
3.099

adóbizonylatot;
eszközök visszatérítésére és átkönyvelésére
vonatkozó határozatot;
üzleti könyveket nem vezető adókötelezett
vagyonadójának megállapításáról szóló
határozatot;
üzleti könyveket vezető adókötelezett
vagyonadójának megállapításáról szóló
határozatot;
kommunális illetékről szóló határozatot;
jogi személyek környezetvédelmi és fejlesztési térítményéről szóló határozatot;
természetes személyek környezetvédelmi és fejlesztési térítményéről szóló határozatot;
adókötelezettek rendezetlen kötelezettségeiről
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szóló figyelmeztetést;
rendezetlen kötelezettség
kényszermegfizettetéséről szóló határozatot;

Az alosztály folyamatosan készített:
- anyagokat a tanácsra,
- határozatokat határozatok lecseréléséről,
- anyagokat a képviselő-testületre, éspedig a Zenta község területén a vagyonadókulcs mértékének
megállapításáról szóló rendeletjavaslat kidolgozása, mely 2017. január 1-jétől van alkalmazásban, és a
Zenta község területén a 2017. évi vagyonadó megállapításához a megfelelő ingatlanok átlagos
négyzetméterárának megállapításáról szóló rendeletjavaslat kidolgozása.
A költségvetési és pénzügyi osztály alkalmazottainak műszaki felszereltsége kielégítő, valamennyi alkalmazott
külön számítógéppel rendelkezik, ami biztosítja a folyamatos munkát.
4. A GAZDASÁGI ÉS HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatalról szóló rendeletnek (Zenta Község Hivatalos Lapja, 26/2016. szám, kelt
2016. november 17-én) megfelelően a gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály megalakításra került. 2016.
december 01-jéig ezen osztály nem létezett a Községi Közigazgatási Hivatal külön szervezeti egységeként, teendőit
és hatásköreit pedig a már említett gazdasági és pénzügyi osztály keretében látta el, a közbeszerzésekkel és a
beruházások figyelemmel kísérésével foglalkozó alosztály megnevezésű és gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési
alosztály megnevezésű külön alosztályokként, azonban a régi osztály és alosztályok feladatai nagyon hasonlóak
voltak azokhoz, melyek ma az újonnan megalakított osztály keretében kerülnek ellátásra.
Az osztály a hatásköreinek keretében teendőket lát el, melyek a következőkre vonatkoznak: a község érdekét
szolgáló fejlesztési projektumok megvalósítása, a község beruházási potenciáljainak bemutatása és a beruházások
bevonzásával kapcsolatban végzendő tevékenységek megvalósítása; normatív és egyéb ügyiratok kidolgozása a
helyi gazdaságfejlesztés területén; gondoskodás a község teljes gazdasági fejlődéséről; közigazgatási és szakmai
teendők ellátása a gazdaság területén; az idegenforgalom, a régi mesterségek, a mezőgazdaság és további gazdasági
ágazatok fejlődésének ösztönzése és az arról való gondoskodás; az idegenforgalmi létesítmények kategorizálási
teendőinek elvégzése a törvénnyel összhangban; a mezőgazdasági földterületek rendeltetésének építési telekké való
változtatásával kapcsolatos eljárás vezetése; az éves mezőgazdaság-fejlesztési és vidékfejlesztési program
kidolgozása; az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára irányuló éves
program kidolgozása;

az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek bérbeadására irányuló eljárás lefolytatása; az elemi csapásoktól
való általános és operatív védelmi tervek kidolgozása; jelentéstétel a mezőgazdasági termelésről (ültetés,
betakarítás, őszi munkálatok); az egyéni mezőgazdasági termelők és a bejegyzett mezőgazdasági gazdaságok
tájékoztatása az aktualitásokról, melyek a mezőgazdasággal kapcsolatosak; a vállalkozások, valamint a kis- és
közepes vállalatok ösztönzése a törvénnyel és a Községi Képviselő-testület rendeleteivel összhangban;
információnyújtás és műszaki segítségnyújtás a jogi személyeknek a projektumok, állami szubvenciók és hitelek
megvalósítása körül; adminisztratív teendők ellátása a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökségnek, és segítségnyújtás
a helyi vállalkozóknak a bejegyzés és a szervezési forma átregisztrálása alkalmával; adatbázisok kidolgozása,
valamint a község területén fellépő gazdasági tevékenységek állásának és mozgásának figyelemmel kísérése,
elemzése, valamint az erről való jelentéstétel; a jövőbeni mozgások projekcióinak kidolgozása és a további
fejlesztés stratégiájának előterjesztése; gazdasági kapcsolatok létesítése és az új befektetőknek a községbe való
bevonzásáról való gondoskodás; szakmai, adminisztratív, műszaki és egyéb teendők ellátása a község gazdasági
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fejlődésének területét illető feladatok ellátása és koordinálása területén; a községbe való beruházás lehetőségeinek
és feltételeinek bemutatása; különféle promóciós rendezvények, vásárok és gazdasági kiállítások szervezése és a
község ezeken való részvétele; rendszeres kapcsolattartás azon köztársasági és egyéb intézményekkel, melyek a
gazdasági fejlődés előmozdításával és a beruházások bevonzásával foglalkoznak; a község képviselete regionális,
állami és nemzetközi szinten a helyi gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket illetően; tréningprogramok
megalkotása és megszervezése a gazdaság igényeivel összhangban; együttműködés a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálattal (NFSZ) az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések megvalósítása területén; kapcsolatfelvétel a
nemzetközi szervezetekkel és donátorokkal; a fejlesztési programok finanszírozási lehetőségeinek felkutatása;
fejlesztési projektumok és tőkeberuházások előkészítése, irányítása és megvalósítása a közüzemi infrastruktúra
területén; a község által alapított illetve társalapított, illetve kommunális tevékenységek ellátásával megbízott
közvállalatok és tőketársaságok munkájának figyelemmel kísérése, és munkajelentéseik véleményezése; a község
által alapított illetve társalapított közvállalatok, állami ügynökségek és tőketársaságok munkájának figyelemmel
kísérése a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, illetve egyéb gazdasági területeken, és munkajelentéseik
véleményezése; az illetékességébe tartozó rendelettervezetek kidolgozása; a község fejlesztési stratégiája és
programjai tervezetének kidolgozása; továbbá a tevékenységi körébe tartozó egyéb teendők.
A közbeszerzési teendők a következőkre vonatkoznak: piackutatás és a beszerzések hatékony tervezése; beszerzési
terv kidolgozása a költségvetési eszközhasználóknak, melyek közbeszerzési eljárást folytatnak le, más
szolgálatokkal együttműködve; a közpénzek gazdaságos, hatékony és átlátható használatához szükséges feltételek
biztosítása, valamint az ajánlattevők versenyképességének és egyenjogúságának előmozdítása a közbeszerzési
eljárásokban; a közbeszerzési eljárások törvénnyel előirányozott eljárásban történő lefolytatása; a közbeszerzési
eljárások lefolytatása más megrendelők meghatalmazása szerint, a közbeszerzésekről szóló törvénnyel
összhangban; egységesített beszerzések lefolytatása több megrendelőnek, a törvénnyel összhangban;
közbeszerzésekről szóló hirdetmények, pályázati dokumentációk és tájékoztatások közzététele a közbeszerzési
portálon; tanácsadói szolgáltatások nyújtása és szakmai segítségnyújtás a közvetlen és közvetett költségvetési
eszközhasználóknak és az ajánlattevőknek a közbeszerzési eljárásokban; az alkalmazottak meghatározása, akik
képviselni fogják a községet/községeket azon közbeszerzési eljárásokban, melyek más megrendelők által kerülnek
lefolytatásra; a közbeszerzési eljárásokról és a megkötött közbeszerzési szerződésekről szóló meghatározott adatok
begyűjtése és nyilvántartása; a kis értékű közbeszerzési eljárásokról szóló külön nyilvántartás vezetése; a megkötött
kis és nagy értékű közbeszerzési szerződésekről és a lefolytatott eljárásokról szóló jelentések összeállítása; az
említett jelentések előirányozott törvényes határidőben történő megküldése a

Közbeszerzési Igazgatóságnak; a megkötött közbeszerzési szerződések megvalósításának figyelemmel kísérése;
együttműködés megvalósítása azon szervekkel és szervezetekkel, melyek az illetékességük keretében alkalmazzák a
közbeszerzés területéről származó előírásokat; egyéb teendők ellátása a közbeszerzésekről szóló törvénnyel és a
közbeszerzések területét szabályozó egyéb előírásokkal összhangban.
Az alkalmazottak feladatait és megbízásait fontosság szerint négy alapvető csoportba sorolhatjuk:
I) Közbeszerzések,
II) Fejlesztési projektumok,
III) Mezőgazdaság,
IV) Vállalkozások és idegenforgalom.
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I) KÖZBESZERZÉSEK

A 2016. évi közbeszerzési terv, illetve javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzése megvalósításának keretében
az alábbi eljárások kerültek lefolytatásra:
-

összesen 14 javak közbeszerzésével kapcsolatos eljárás (az eljárások teljes számából 1 eljárás felfüggesztésre,
majd újbóli lefolytatásra került),
összesen 20 szolgáltatások közbeszerzésével kapcsolatos eljárás,
összesen 6 munkálatok közbeszerzésével kapcsolatos eljárás, azaz mindösszesen 40 közbeszerzési eljárás.

A lefolytatott eljárások alapján 58 közbeszerzési szerződés került megkötésre (egyes közbeszerzések több részben
kerültek kiírásra, miáltal a lefolytatott eljárások száma és a megkötött szerződések száma különbözik).
A javak, szolgáltatások és munkálatok közbeszerzésével kapcsolatban kiállított megrendelőlapok száma 737.
Összesen 14 biztosítási bejelentőlap került átadásra, melyek alapján a megtérített összeg 185.070,00 dinárt tesz ki.
A 2016. évben lefolytatott közbeszerzések részletes áttekintése fajták és szállítók/kivitelezők szerint:

A 2016. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások
S.sz..

I.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

A beszerzés tárgya
ÖSSZESEN
JAVAK
Fogyóanyag
beszerzése Zenta
község szükségleteire
a 2016. évben
Számítógépes
felszerelés és
nyomtató beszerzése
Zenta község
szükségleteire a
2016. évben
Irodai anyag Zenta
község szükségleteire
Vertikális
közlekedési jelzések
beszerzése Zenta
község területén a
2016. évben
Üzemanyag
beszerzése Zenta
község szükségleteire
a 2016. évben
Építőanyag
beszerzése a
menekült és
elüldözött
személyeknek

Becsült érték
(ÁFA nélkül)

Szerződéses érték

A
szerződéskötés
dátuma

A szállító
megnevezése

Összeg a
kontón

ÁFA nélkül

ÁFÁVAL

123,322,951.66
34,183,333.66
1,416,667.00

Sabotronic Kft.

147,987,541.99
41,020,000.39
1,700,000.40

113,281,545.22
26,153,759.00
1,407,553.61

133,856,436.31
31,384,510.80
1,689,064.33

2016.02.08.

1,333,333.33

Sabotronic Kft.

1,600,000.00

1,300,389.00

1,560,466.80

2016.03.08.

1,083,333.33

Stylos-Print Kft.

1,300,000.00

973,025.90

1,167,631.08

2016.03.08.

1,250,000.00

Boja Kft.

1,500,000.00

1,127,797.00

1,353,356.40

2016.02.25.

1,500,000.00

Euro Petrol Kft.

1,800,000.00

1,312,825.30

1,575,390.36

2016.02.25.

916,667.00

VTG Company
Kft.

1,100,000.40

508,651.00

610,381.20

2016.03.14.
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

2,666,667.00

AK Tasić

3,200,000.40

2,600,525.18

3,120,630.22

2016.03.31.

10,708,333.00

EPS Snabdevanje
Kft.

12,849,999.60

10,708,333.00

12,849,999.60

2016.03.01.

833,333.00

Knez Petrol Kft.

999,999.60

833,250.23

999,900.28

2016.04.19.

4,166,667.00

Poliester Grupa
Kft.

5,000,000.40

539,100.00

646,920.00

2016.05.10.

Földgyalu beszerzése
a 2016. évben
Hivatali jármű
beszerzése a Zentai
Rendőrállomás
szükségleteire

4,833,333.00

Proput Kft.

5,799,999.60

2,291,283.78

2,749,540.54

2016.09.27.

1,375,000.00

Auto car
Vidaković Kft.

1,650,000.00

851,025.00

1,021,230.00

2016.11.23.

Traktorfűnyírók
beszerzése

2,100,000.00

Intercom Kft.

2,520,000.00

1,700,000.00

2,040,000.00

2017.01.17.

57,232,980.00

45,905,123.45

54,088,780.19

Személyautók
beszerzése hivatali
szükségletekre
Villamos energia
teljes ellátásra,
közvilágítás és
jelzőlámpák
Dízel üzemanyag
beszerzése a
határutak rendezésére
Jégvédelmi rakéta
beszerzése

14.

Személyautók
beszerzése hivatali
szükségletekre

II.

SZOLGÁLTATÁSOK

1.

Felfüggesztett eljárás

47,694,150.00

Az állati eredetű
tetemek eltávolítása
és elszállítása és az
elhagyott állatok
populációjának
csökkentése a 2016.
évben
Házi ápolási
szolgáltatás
beszerzése Zenta
község területén

1,041,667.00

Kikinda
Kommunálisinfrastrukturális
és Szolgáltató KV

1,250,000.40

1,041,667.00

1,250,000.40

2016.02.08.

879,167.00

Caritas Szabadka

1,055,000.40

876,000.00

876,000.00

2016.02.19.

Reprezentáció

2,500,000.00

Sеnta-Promet KV
RT. Zenta

3,000,000.00

2,393,666.65

2,845,460.64

2016.02.17

2.

3.

Almási Plus
Zenta
Evropa ÖKKVV
Zenta
Arok&Arok Kft.
Csóka
Papuli Zenta
Tisa VV Rt.
Zenta
VB WINE
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CAPITAL

Információs,
tájékoztatási és
marketingszolgáltatás
2016-ban

2,107,500.00

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Diákok szállítása
Zenta község
szükségleteire
Szolgáltatás a
nyilvános
mobiltelefonhálózatban
A vízszintes
közlekedési jelzések
festése Zenta község
területén
Szúnyogirtás 2016ban
Mechanikai,
technikai és kézi
támogatási
szolgáltatás
beszerzése a higiéniai
feltételek fenntartása
területén a
veszélytelen hulladék
összegyűjtésével és
elszállításával a
Sportcsarnok
épületében Zentán
Műszaki
projektdokumentáció
kidolgozása Zenta
község szükségleteire
– 1. rész
A művelhető
mezőgazdasági
földterület
termőképességének
ellenőrzése a 2016.
évben
A Szomszédok
Együttműködése az
Egyesült Európáért
megnevezésű
projektum résztvevői
elhelyezési
szolgáltatásának,
valamint
reprezentációs
szolgáltatások
beszerzése

4,909,091.00

ŽitoprometMalom Rt. Zenta
Astal Šaren VV
Su-info Media
Zenta
No Limit Rádió
Kft. Zenta
Pro Media Zenta
Pannónia
Alapítvány
Szabadka
Honestas
Ügynökség
Severtrans Zenta
Kft.

2,529,000.00

2,100,000.00

2,196,000.00

2016.03.01.

5,890,909.20

4,885,215.04

5,862,258.05

2016.02.23.

3,000,000.00

Telekom Srbija
Rt.

3,600,000.00

3,000,000.00

3,600,000.00

2016.03.28.

1,666,667.00

Boja Kft.

2,000,000.40

1,631,000.00

1,957,200.00

2016.03.30.

3,916,667.00

Ciklonizacija Kft.

4,700,000.40

3,914,900.00

4,697,880.00

2016.03.30.

1,750,000.00

Enigma Plus
Ügynökség Zenta

2,100,000.00

1,748,586.00

2,098,303.20

2016.05.25.

1,000,000.00

Prostor Kft.

1,200,000.00

999,332.00

1,199,198.40

2016.09.27.

2,083,333.00

Mezőgazdasági
Szakszolgáltat

2,499,999.60

1,249,995.00

1,499,994.00

2016.07.04.

1,166,667.00

Tisa VV Rt.

1,400,000.40

1,166,667.00

1,400,000.00

2016.09.06.

VB WINECAPITAL Kft.
Gril-Senta ÖVV
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13.

Diákok szállítása
Zenta község
szükségleteire

5,183,510.38

2016.09.13.

489,300.00

14.

Műszaki
projektdokumentáció
kidolgozása úttestinfrastruktúra
kiépítésére

390,000.00

2016.10.25.

A helyi utak és utcák
téli karbantartása
Zenta község
területén a 2016/17és téli idényben
Műszaki
projektdokumentáció
kidolgozása
kerékpárút
kiépítésére Zenta
községben
Az illegális
szemétlerakók
tisztítása
szolgáltatásának
beszerzése öt
lokáción
Mechanikai,
technikai és kézi
támogatási
szolgáltatás
beszerzése a higiéniai
feltételek fenntartása
területén a
veszélytelen hulladék
összegyűjtésével és
elszállításával a
Sportcsarnok
épületében Zentán

2,500,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

2016.10.25.

2,040,000.00

1,290,000.00

1,548,000.00

2016.11.29.

KLKV Zenta

1,050,000.00

874,887.00

1,049,864.40

2016.12.08.

2,700,000.00

Enigma Plus
Ügynökség Zenta

3,240,000.00

2,699,715.60

3,239,658.72

2016.12.21.

A korporatív védelmi
és biztonsági
rendszer integrálása
szolgáltatásának
beszerzése a
Sportcsarnokban
Zentán

2,500,000.00

Enigma Plus
Ügynökség Zenta

3,000,000.00

2,499,666.00

2,999,599.20

2016.12.21.

6,000,000.00

Enigma Plus
Ügynökség Zenta

7,200,000.00

5,996,544.00

7,195,852.80

2016.12.22.

20.

Mechanikai,
technikai és kézi
támogatási
szolgáltatás
beszerzése a higiéniai
feltételek fenntartása
területén a
veszélytelen hulladék
összegyűjtésével és
elszállításával Zenta
község szerveinek
épületében a 2017. és
a 2018. évre

III.

MUNKÁLATOK

41,445,468.00

49,734,561.60

41,222,662.77

48,383,145.32

1.

A Zenta község
tulajdonában levő

2,250,000.00

2,700,000.00

2,241,819.00

2,241,819.00

15.

16.

17.

18.

19.

4,909,091.00

Severtrans Zenta
Kft.

5,890,909.20

4,712,282.16

587,160.00

325,000.00

Vojput Vállalat
Rt.

3,000,000.00

1,700,000.00

MHM-projekt
Kft.

875,000.00

Infra-svk Kft.

Yumol Kft.
Rotel Kft.

2016.02.22.
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épületek folyó
karbantartása a 2016.
évben
Utak karbantartása
Zenta község
területén
A zentai városháza
épülete folyó
karbantartási
munkálatainak
kivitelezése
Határutak rendezése
Zenta község
területén a 2016.
évben
Az egykori laktanya
épületének (4. épület)
átépítése és
adaptálása
munkaterület
biztosítása érdekében
a Vajdasági Magyar
Művelődési
Intézetnek – második
fázis
Kerékpárút kiépítése
Zentán a Tornyosi
úton

2.

3.

4.

5.

6.

1,666,667.00

Vojput Vállalat
Rt. Szabadka

2,000,000.40

1,660,380.00

1,992,456.00

2016.03.01.

2,400,000.00

Yumol Kft.

2,880,000.00

2,397,921.00

2,241,819.00

2016.04.25.

16,666,667.00

Vojput Vállalat
Rt. Szabadka

20,000,000.40

16,483,535.00

19,780,242.00

2016.06.10.

14,995,716.00

Yumol Kft.

17,994,859.20

14,992,582.00

17,991,098.40

2016.09.21.

3,466,418.00

Vojput Vállalat
Rt. Szabadka

4,159,701.60

3,446,425.77

4,135,710.92

2016.11.08.

II) FEJLESZTÉSI PROJEKTUMOK
A 2016. év folyamán az alkalmazottak elkészítettek:
- 20 projektumjavaslatot Zenta községnek
- 4 projektumjavaslatot egyéb intézményeknek, intézeteknek és egyesületeknek
A Zenta községnek elkészített 20 projektumból összesen 19 projektum jóváhagyásra került 236.053.505,74 dinár
összértékben. Az összesen jóváhagyott eszközök 97.603.260,85 dinárt tesznek ki, míg a község önrésze
33.116.990,89 dinárt. A 2016-van jóváhagyott projektumok részletes áttekintése:

JÓVÁHAGYOTT PROJEKTUMOK - 2016
Sorszám

A projektum megnevezése

1.

Az egykori laktanya épületének
átépítése és adaptálása a
Történelmi Levéltár és a Vajdasági
Magyar Művelődési Intézet
elhelyezését szolgáló munkaterület
biztosítása érdekében – II. fázis

2.

Kerékpárút kiépítése Zentán a
Tornyosi úton – III. fázis

3.

A diákok szállításának támogatása
– I. fázis

A projektum
összértéke

Kapott összeg

Önrész

Kinek került átadásra

17,994,859.20

14,898,148.90

3,096,710.30

A VAT Kommunális
Beruházási Igazgatósága

4,135,710.92

1,600,000.00

2,535,710.92

Tartományi Gazdasági és
Idegenforgalmi Titkárság

458,938.00

458,938.00

0.00

Tartományi Oktatási
Titkárság
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4.

A diákok szállításának támogatása
– II. fázis (szept.-dec.)

668,827.00

668,827.00

0.00

Tartományi Oktatási
Titkárság

5.

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2es csarnoka tetőszerkezetének
helyreállítása

11,628,897.80

11,628,897.80

0.00

A VAT Kommunális
Beruházási Igazgatósága

6.

A zentai Üzleti Inkubátor 1-es és 2es csarnoka tetőszerkezetének
helyreállítása, valamint a
vízvezeték- és csatorna installáció,
illetve tűzcsaphálózat kiépítése az
udvari részen

10,275,738.00

10,275,788.00

0.00

A VAT Kommunális
Beruházási Igazgatósága

7.

Kerékpárút kiépítése Zentán a
Tornyosi úton – II. fázis

4,159,701.00

1,600,000.00

2,559,701.00

Tartományi Gazdasági és
Idegenforgalmi Titkárság

8.

Iskolai felszerelés beszerzése a
roma nemzetiségű gyermekeknek
(5-8. osztály)

9.
10.

Zentán a Sportcsarnokhoz vezető
bekötőút újjáépítése és
helyreállítása
Kétnyelvű táblák elhelyezése a
Zentai Községi Közigazgatási
Hivatal fogadóirodájában

64,634.29

30,000.00

34,634.29

Tartományi
Szociálpolitikai,
Demográfiai és Nemi
Egyenjogúsági Titkárság

17,687,313.94

14,149,851.15

3,537,462.79

A VAT Kommunális
Beruházási Igazgatósága

194,760.00

100,000.00

94,760.00

11.

A mezőgazdasági földterület
lecsapolása a 2015. évben

8,251,866.67

4,951,120.00

3,300,746.67

12.

A mezőgazdasági földterület
lecsapolása a 2016. évben

8,254,100.00

4,539,455.00

3,714,345.00

13.

Részvétel az aktív
foglalkoztatáspolitika
programjaiban a 2016. évben

5,958,789.00

0.00

5,958,789.00

14.

More than treasure chests in Bačka
and Banat – meeting places and
platform for the past, present and
future

123,921,239.00

18,588,235.00

0.00

15.

Az illegális hulladéklerakók
szanálása

1,050,000.00

900,000.00

150,000.00

16.

Csatornahálózat kiépítése a Kertek
HK-ben, az Ifjúsági utcában

7,564,323.60

4,728,000.00

2,836,323.60

17.

Csatornahálózat kiépítése a Kertek
HK-ben, a Munkás és a Szkopjei
utcák részein

5,502,270.00

3,440,000.00

2,062,270.00

18.

Csatornahálózat kiépítése a Kertek
HK-ben, a Szabadkai úton

7,891,537.32

4,929,000.00

2,962,537.32

19.

Úttestkonstrukció kiépítése a

390,000.00

117,000.00

273,000.00

Tartományi Oktatási
Titkárság
Tartományi
Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és
Erdészeti Titkárság
Tartományi
Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és
Erdészeti Titkárság
Zenta község

IPA

Tartományi Városrendezési
és Környezetvédelmi
titkárság
Tartományi
Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és
Erdészeti Titkárság
Tartományi
Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és
Erdészeti Titkárság
Tartományi
Mezőgazdasági,
Vízgazdálkodási és
Erdészeti Titkárság
Mezőgazdasági
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Kertész, a Csuka Zoltán, a Matija
Gubec és az Ohridi utcában Zentán

ÖSSZESEN

Minisztérium
A projektumok
összértéke
236,053,505.74

Kapott összeg
97,603,260.85

Önrész
33,116,990.89

III) MEZŐGAZDASÁG
2016 decembere előtt az mezőgazdasággal megbízott alkalmazott az alábbi teendőket és munkafeladatokat
végezte el:
-

A zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2016. évi éves
program kidolgozása;

-

Adminisztratív teendők ellátása és jegyzőkönyvvezetés a zentai községi mezőgazdasági földterület védelmére,
rendezésére és használatára vonatkozó 2016. évi éves programot kidolgozó bizottság ülésein és a zentai
községi mezőgazdasági földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó 2016. évi éves
programot véleményező bizottság ülésein;

-

Az adatok megküldésére irányuló nyilvános felhívás kidolgozása és közzététele az állami tulajdonú
mezőgazdasági földterületek feletti előbérleti jog elnyerésének megpályázására a 2016. évben;

-

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti jog alapján történő bérbeadásáról szóló rendelet
kidolgozása, és az erre vonatkozó jóváhagyás beszerzése a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Minisztériumtól;

-

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterületek előbérleti jog alapján történő bérbeadása bérleti
szerződéseinek kidolgozása a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium és a bérlők között, továbbá
ezeknek a bérlő részéről, megfelelő biztosítékokkal történő aláírásra való megküldése a hatásköri
minisztériumnak;

-

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadására irányuló nyilvános árverés hirdetménye
szövegének előkészítése, valamint az erre vonatkozó jóváhagyás beszerzése a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Minisztériumtól és a nyilvános árverés kiírása;

-

Adminisztratív teendők az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadására irányuló árverésen;

-

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadásáról szóló rendelet kidolgozása és a rendeletre
vonatkozó jóváhagyás beszerzése a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumtól;

-

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérleti szerződéseinek kidolgozása a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Minisztérium és a bérlők között, továbbá ezeknek a bérlő részéről, megfelelő
biztosítékokkal történő aláírásra való megküldése a hatásköri minisztériumnak;
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-

Az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérbeadásával kapcsolatos vitás tárgyak teendőinek ellátása és
nyilvántartásának vezetése;

-

Együttműködés a Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Tartományi Titkársággal az ezen titkárság
által jóváhagyott pályázatok megvalósításával kapcsolatban;

-

A Mezőgazdasági, Vízgazdálkodási és Erdészeti Tartományi Titkárság pályázatainak figyelemmel kísérése és
minden teendő (elsődleges és utólagos) ellátása a pályázati dokumentációval kapcsolatban;

-

A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium pályázatainak és rendeleteinek, valamint a Tartományi
Mezőgazdasági Fejlesztési Alap és a VAT Fejlesztési Alapja pályázatainak figyelemmel kísérése;

-

Folyamatos kapcsolattartás a Köztársasági Mezőgazdasági Felügyelőséggel, annak értesítése a Zenta község
területén fennálló problémákról, illetve a velük való jó együttműködés ápolása;

-

Bíróságon kívüli egyezségek kidolgozása a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium utasítása
alapján;

-

Zenta község Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja szabályzatának és cselekvési tervének kidolgozása;

-

Minden adminisztratív teendő ellátása Zenta község Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának szükségleteire;

-

A Zenta község Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja vissza nem térítendő eszközeinek odaítéléséről szóló
rendelet kidolgozása;

-

A Zenta község Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja vissza nem térítendő eszközeinek odaítéléséről szóló
szerződések kidolgozása;

-

Részvétel a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium Mezőgazdasági Földterületi Igazgatóságának
szemináriumain és műhelymunkáin, továbbá kísérleti községként az állami tulajdonú mezőgazdasági
földterület védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó éves program kidolgozására szolgáló
alkalmazási programban.

2016 decemberében a mezőgazdasági teendőkkel megbízott önálló tanácsadó:
- kidolgozta az állami tulajdonú mezőgazdasági fölterületek bérleti szerződéseit – 38 db.,
- kidolgozta a Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja eszközeinek felosztásáról
szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot,
- részt vett az elsődleges mezőgazdasági termelés ösztönzésére szolgáló vissza nem térítendő fennmaradt
eszközök odaítélésére irányuló eljárás lefolytatásban, két pályázat alapján az állattenyésztés – szarvasmarhaés sertéstenyésztés, illetve juhászat területén (a pályázat közzététele, kérelmek átvétele, bizottsági munka,
42 szerződés kidolgozása stb.),
- információkat küldött a Vagyon-visszaszármaztatási Ügynökség újvidéki területi egységének,
- kidolgozta a mezőgazdasági földterület végleges bérbeadási táblázatát a nyilvános árverés első fordulójára
vonatkozóan Zenta községben a 2016. évben, a Mezőgazdasági Földterületi Igazgatóság szükségleteire,
- részt vett a mezőgazdasági felügyelőség munkájához szükséges műszaki feltéttelek biztosításában Zenta
község területén,
- információkat nyújtott és tanácsokat adott a mezőgazdasági termelőknek az állami tulajdonú mezőgazdaági
földterületek bérletével és használatával kapcsolatban, és
- egyéb feladatokat látott el a mezőgazdaság területén, melyekkel a helyi önkormányzat került megbízásra.
IV) VÁLLALKOZÁSOK ÉS IDEGENFORGALOM
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A Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökséggel megkötött egyezmény alapján elvégeztük az alapítók/vállalkozók
bejegyzési jelentkezéseinek és kérelmeinek átvételét és ellenőrzését, az alábbiak szerint:
Sorszám
1
2

3

4
5
6
7
8
9

TÁRGYAK

A tárgyak száma

Alapítás

30
Összesen:

30
10

Összesen:

10
99
7
2
1

Összesen:

109
3

Összesen:

3
20

Összesen:

20
6

Összesen:

6
1

Összesen:

1
1

Összesen:

1
2

Összesen:

2

Alapítás az Ügynökség végzése szerint
Változás egy
Változás kettő
Változás három
Változás négy
Változás az Ügynökség végzése szerint
Törlés
Kivonat a jegyzékből
Határozatmásolat
Igazolás az adatokról
Megnevezés-rezerváció

MINDÖSSZESEN:

182

A felsorolt 182 tárgy többségének esetében az űrlapot a referens töltötte ki.
A 2016. év folyamán az alábbi teendők kerültek elvégzésre:
- fogadásra került 1 kérelem, mely szerint az örökös megörökölte a vállalkozói tevékenység ellátását és
folytatja a munkát,
-

kitöltésre került 112 befizetési vagy átutalási utalvány az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások
megtérítésére vonatkozóan, a gazdasági alanyok-vállalkozók regiszterének keretében,

-

kidolgozásra került 182 igazolás az alapítótól, a vállalkozótól vagy a könyvelőiktől átvett dokumentációról
és bizonyítékokról, melyek ugyanazon a napon 123 kidolgozott gyűjtőspecifikáció útján postai úton
megküldésre kerültek az Ügynökségnek, a benyújtott jelentkezések és kérelmek szerinti további eljárás
céljából,
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-

átvételre került 131 határozat az Ügynökségtől és 1 kivonat a gazdasági alanyok regiszterébe bejegyzett
vállalkozókról szóló bejegyzett adatokról,

-

1 hiányos határozat átirattal visszaküldésre került az Ügynökségnek,

-

127 bejegyzési határozat kézbesítésre került a vállalkozóknak, 4 határozat pedig nem került kézbesítésre,

-

átvételre került 8 értesítés – a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökség utasítása a bejegyzéskor vagy a
vállalkozók jelentkezéseiben beállt változásokról,

-

kidolgozásra és továbbításra került 21 lekérés a Gazdasági Cégbejegyzési Ügynökségnek,

-

naprakész állapotba hoztuk a vállalkozóknak a 2015. évben kiadott igazolások specifikációinak
összefoglalását,

-

elvégzése került az Ügynökségnek a 2015. évben 211.175,00 dinár összértékben befizetett térítmények
15%-ának elszámolása, az elszámolás pedig számlázásra és kifizetésre megküldésre az Ügynökségnek,
éspedig az összesen befizetett térítmények 15%-ának mértékében 31.676,25 dinár összegben,

-

elvégzésre került az Ügynökségnek a 2016. évben befizetett térítmények 15%-ának elszámolása, 4
negyedévre, a gyűjtőspecifikációk szerint, és kidolgozásra kerültek az elszámolások – számlák,

-

naprakész állapotba hoztuk a Zenta község területén bejegyzett gazdasági alanyok adatbázisát,

-

átvettük az ügyfelek 8 kérelmét a hivatali nyilvántartásban szerepelő és a vállalkozó vállalkozói
tevékenységének ellátásáról szóló tényekről szóló bizonylatok és egyéb okiratok kiadása iránt, a
kézművesség, a kereskedelem, a közúti közlekedés, az idegenforgalom és a vendéglátó-ipar területén,
melyek bejegyzésre kerültek a jegyzékbe 2005. december 31-éig, és kiadtunk 8 bizonylatot az ügyfeleknek,

-

átvettük az állami szervek 5 kérelmét a hivatali nyilvántartásban szerepelő és a vállalkozó vállalkozói
tevékenységének ellátásáról szóló adatok megküldése iránt, a kézművesség, a kereskedelem, a közúti
közlekedés, az idegenforgalom és a vendéglátó-ipar területén, melyek bejegyzésre kerültek a jegyzékbe
2005. december 31-éig, és kiadtunk 5

-

vállalkozóra vonatkozó adatot az állami szerveknek,

-

archiválásra kerültek a 2011., 2012., 2013., 2014. és 2015. évi ügyiratok és a tárgyak a vendéglátó-ipar, a
kézművesség és a közlekedés területét illetően.

Az idegenforgalom területén:
- Átvételre került 3 kérelem, 3 nyilatkozat az idegenforgalmi háztartások kategóriákba történő osztályozásáról
szóló standardok kitöltéséről, 3 nyilatkozat a minimális műszaki feltételek kitöltéséről az elszállásolásra
szolgáló vendéglátó-ipari létesítmények berendezésére és felszerelésére vonatkozóan, 3 nyilatkozat az
egészségügyi-műszaki feltételek kitöltöttségéről, továbbá kiírásra került 3 befizetési utalvány köztárssági
közigazgatási illetékre vonatkozóan.
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-

Meghozatalra került 2 határozat és 1 végzés az elszállásolásra szolgáló vendéglátó-ipari létesítmények
osztályozásával kapcsolatban, a házak fajtáját, a szobákat és a falusi idegenforgalmi háztartások
kategorizálást illetően, az ezen létesítmények egyes fajtáira vonatkozóan előirányozott standardokkal
összhangban, mely teendők átruházott teendőkként kerültek ellátásra.

-

Kidolgozásra és továbbításra került 1 felszólítás beadvány kiigazítása iránt a vendéglátónak, aki szállást ad
ki turistáknak.

-

Megküldésre került 2 határozat a vendéglátó-ipari létesítmény kategóriájának változásáról a Kereskedelmi,
Idegenforgalmi és Távközlési Minisztérium Idegenforgalmi Felügyelőségi Szektorának, a vendéglátó-ipari
létesítmény kategóriája módosításának nyilvántartásba vétele érdekében az idegenforgalmi regiszterben.

-

Naprakész állapotba hoztuk a kategorizált házak, apartmanok, szobák és falusi idegenforgalmi háztartások
nyilvántartását Zenta község területén.

-

Fogadtuk a turistáknak szállást kiadó vendéglátók 3 kérelmét, megfizettetünk 6 adminisztrációs díjat a
kérelmekre és bizonylatokra, továbbá kidolgoztunk 3 bizonylatot a vendéglátóknak.

-

archiválásra kerültek a 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. és 2015. évi ügyiratok és a tárgyak az
idegenforgalom területét illetően.

A fentiekben részletesen leírt elvégzett teendők mellett az alkalmazottak a munkaköri leírásnak megfelelő és a
gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési osztály tevékenységi körébe tarozó minden egyéb munkafeladatot is elláttak.

5. AZ ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGI OSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építésügyi és kommunális tevékenységi osztályának vezetője
A jelentéstételi időszakban az alkalmazott az alábbi feladatokat látta el:
- az osztály munkájának megszervezése és irányítása

-

-

részvétel a Zentai Községi Képviselő-testület ülésein, szükség szerint a Községi Tanács ülésein, valamint a
városrendezési, lakásügyi-kommunális és ökológiai bizottság ülésein,
részvétel a közbeszerzési bizottság, a jogellenesen kiépített létesítményekkel foglalkozó bizottság, a
tervbizottság és a vagyonjogi viszonyok megoldásával és a 38. blokk létesítményeinek bejegyzésével
foglalkozó bizottság munkájában,
szakmai utasítások nyújtása az alkalmazottaknak a munkafeladataik elvégzésével kapcsolatban,
az osztály illetékességébe tartozó törvények és törvénynél alacsonyabb rangú ügyiratok figyelemmel kísérése,
részvétel az osztály munkájával kapcsolatos költségvetési eszközök betervezésében,
együttműködés megteremtése az ügyköri minisztériumokkal és az illetékes köztársasági és tartományi
szervekkel a településrendezés, a környezetvédelem, valamint a tervezés és kiépítés területét illető átruházott
teendőkkel kapcsolatban,
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-

részvétel a tervdokumentumok és programok kidolgozásában, valamint a településrendezési tervek
kidolgozásának eljárásában,
parcellázási és geodéziai megjelölési tervek, jogellenesen kiépített létesítmények fennmaradtatási határozatai,
lokációs információk és lokációs engedélyek kidolgozása,
ügyfelek fogadása és szükséges tájékoztatásnyújtás a településrendezés és kiépítés területét illető jogosultságaik
érvényesítésével kapcsolatban,
részvétel az egységesített eljárás folyamatában,
felügyelőségi ellenőrzés elvégzésére vonatkozó írásbeli meghagyások kiadása az építési, a kommunális, a
közlekedési és a környezetvédelmi felügyelőnek.

5.a) A FELÜGYELŐSÉGI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
Környezetvédelmi felügyelő
A környezetvédelmi felügyelőségnek a 2016. évben a környezetvédelemről szóló törvény, a levegő védelméről
szóló törvény, az életkörnyezetben a zajtól való védelemről szóló törvény, a hulladékkezelésről szóló törvény, a
nem ionizáló sugárzástól való védelemről szóló törvény, a természet védelméről szóló törvény és a környezeti
hatásfelmérésről szóló törvény, valamint a hatályos községi rendeletek és a környezetvédelem területét illető egyéb
törvények alapján összesen 54 tárgya volt. Ebből 4 tárgy az energetikai engedélyhez szükséges feltételek
kitöltésével (benzinkutak), 1 tárgy a környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközeinek felhasználásával, 19
tárgy gyomnövény – ambrózia elpusztításával, 8 tárgy hulladékkezeléssel, 11 tárgy zajvédelemmel, 1 tárgy
légszennyezéssel, 5 tárgy pedig különféle jelentésekkel, átiratokkal és tájékoztatásokkal volt kapcsolatos.
A felügyelőségi ellenőrzésről szóló törvénnyel és a környezetvédelem területét illető egyéb törvényi szabályozással
összhangban a jelen jelentéstételi időszakban rendes és rendkívüli felügyelőségi ellenőrzésekre és tanácsadó
látogatásokra került sor.
A felügyelőségi ellenőrzési eljárásban a környezetvédelmi felügyelőség betartotta a felügyelőségi eljárásra
vonatkozóan előirányozott határidőket.
A felügyelőségi ellenőrzések teljes száma
Rendes felügyelőségi ellenőrzés
Rendkívüli felügyelőségi ellenőrzés
Meghozott határozatok
Végzések

54
34
20
14
16

Jegyzőkönyvek
Hivatalos feljegyzések, tájékoztatások és
átiratok
Tanácsadó látogatások
Tárgyak száma jogi és természetes
személyek kérelmei szerint
Tárgyak száma a polgárok bejelentései
alapján

54
36
4
16
2
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A környezetvédelmi felügyelőség egyéb feladatokat is ellátott, mint például:
- részvétel a Tisztább Zentáért akció megszervezésében,
- részvétel a Generációk Fája megnevezésű akció megszervezésében,
- részvétel a Föld Napja és az Autómenetes Nap megszervezésében és azok támogatása, melyek polgári
egyesületek által kerültek megszervezésre,
- az illegális szemétlerakók megszüntetése megnevezésű projektum koordinálása Zenta község területén, öt
lokáción,
- a kullancs- és szúnyogirtási akció koordinálása Zenta község területén,
- az állathigiéniai szolgálat munkájának koordinálása Zenta község területén (kóbor kutyák és macskák
befogása, állattetemek eltávolítása),
- együttműködés a köztársasági és tartományi környezetvédelmi felügyelőséggel, valamint Zenta község
kommunális, közlekedési és építési felügyelőségével, továbbá a Zentai Rendőrállomással, és a zentai
Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalattal,
- együttműködés a polgárokkal és a polgári egyesületekkel, melyek környezetvédelemmel foglalkoznak,
- a környezetvédelmi alosztály munkájának és a környezetvédelem állapotának népszerűsítése, médiumokon,
szórólapokon és plakátokon keresztül.
A környezetvédelmi felügyelőség különféle szemináriumokon és képzéseken vett részt, mint például:
- részvétel a Szabadkai Regionális Hulladéklerakó képzésein a kommunális hulladék kezelésével
kapcsolatban,
- részvétel a helyi felügyelőségi szolgálatok kapacitásának kiépítése megnevezésű szakmai továbbképzésen.
A képzés azon városok és községek képviselőinek volt szánva, melyek felügyelőségi teendőket végeznek. A
környezetvédelmi felügyelő sikeresen elvégezte a képzést.
- részvétel a községközi környezetvédelmi munkacsoport találkozóján az Aarhusi Egyezmény alkalmazásával
kapcsolatban,
- részvétel a Öko-biztosok találkozóján a VKÁK keretében.
Zenta község kommunális felügyelője
Tárgyak fajtája

Fogadott tárgyak

Megoldott tárgyak

Tárgyak folyamatban

Közigazgatási tárgyak
- az ügyfelek kérelmére

16

15

1

Közigazgatási tárgyak
hivatalból

13

13

0

Nem
tárgyak

9

9

0

Szabálysértési
bejelentések

36

36

0

Összesen

74

73

1

közigazgatási

A kommunális felügyelőség egyéb feladatokat is ellátott, mint például:
- Helyszíni kiszállás közterület használata iránti kérelmek alapján;
- A községi ügyiratok végrehajtásának ellenőrzése;
- A közvállalatok munkájának megtekintése és ellenőrzése;
- A kommunális létesítmények állapotának vizsgálata;
- Személyek felkutatása és fellelése az elkövetett szabálysértés tárgyában, az illetékes szervek
nyilvántartásában;
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-

Helyszíni jegyzőkönyvek összeállítása a szabálysértés megállapítása és a tárgy megoldása érdekében;
Ügyfelek meghallgatása a terepen és meghívás alapján a kommunális felügyelőség helyiségeiben;
Részvétel a községi ügyiratok meghozatalával kapcsolatos normatív munkában;
Teendők az osztályvezető meghagyása alapján.

A felügyelőségi ellenőrzéshez kapcsolódó tervezett tevékenységek mellett a kommunális felügyelőség nem
tervezett tevékenységeket, valamint nem specifikus tevékenységeket is ellátott. A nem tervezett tevékenységek
azonnal elvégzésre kerültek, és a polgárok telefonos bejelentéseire vonatkoznak a Call Centeren keresztül, továbbá
a felügyelő terepen történt közvetlenül megfigyelésével keletkezett felügyelőségi ellenőrzésre.
Zenta község építési felügyelője
A teljes jelentéstételi időszakban az építési felügyelőség munkája területén elsőbbséget a törvényellenesen kiépített
létesítmények összeírása képezte Zenta község területén, mely a Szerb Köztársaság közérdekét képezi a
létesítmények törvényesítéséről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban. Ennek értelmében az építési felügyelő
koordinálta a törvényellenesen kiépített létesítmények összeírása területén illetékes bizottság munkáját. 2016.
február 23-ától 2016. november 26-áig összesen 3650 törvényellenesen kiépített létesítmény került összeírásra
községünk területén. Az összeírólisták fogadását követően az építési felügyelő 740 határozatot hozott létesítmények
bontásáról, mellyel megindításra került a létesítmények törvényesítésének eljárása az illetékes községi szerv előtt.
A létesítmények összeírása során az építési felügyelő tájékoztatta a nyilvánosságot a munkálatok tervéről és
dinamikájáról, valamit a létesítmények törvényesítéséhez szükséges feltételekről és dokumentációról.
A fentiekben felsorolt feladatok a létesítmények törvényesítéséről szóló törvény alapján kerültek elvégzésre.
A felügyelőségi ellenőrzés során az építési felügyelő jogosultsággal és kötelességgel rendelkezik, hogy
leellenőrizze:
1. hogy a létesítményt építő gazdasági társaság, illetve egyéb jogi személy vagy vállalkozó, illetve a szakmai
felügyeletet végző személy, illetve a létesítmény kiépítésén egyes teendőket ellátó személyek eleget
tesznek-e az előirányozott feltételeknek,
2. hogy a kiépítendő létesítményre vagy a kivitelezendő munkálatokra vonatkozóan került-e építési engedély
kiadásra, és megerősítésre került-e a munkálatok megkezdésének bejelentése, illetve kiadásra került-e a
jelen törvény 145. szakasza szerinti határozat,
3. hogy a beruházó kötött-e szerződést a kiépítésről a jelen törvénnyel összhangban,

4. hogy a létesítmény a kiadott építési engedély és kivitelezési projektum, illetve azon műszaki dokumentáció
szerint épül-e, melynek alapján a jelen törvény 145. szakasza szerinti határozat kiadásra került,
5. hogy az építőhely az előirányozott módon megjelölésre került-e,
6. hogy az elvégzett munkálatok, illetve a beépítendő anyag, felszerelés és berendezések megfelelnek-e a
törvénynek és az előirányozott szabványoknak, a műszaki szabályozásnak és a minőségi normáknak,
7. hogy a munkálatok kivitelezője foganatosította-e a létesítmény, a szomszédos létesítmény, a közlekedés, a
környezet és a környezetvédelem védelmi intézkedéseit,
8. hogy a kiépítendő vagy kiépített létesítményen vannak-e hiányosságok, melyek veszélyeztetik annak
biztonságos használatát és környezetét,
9. hogy a munkálatok kivitelezője vezet-e építési naplót, építési könyvet és biztosítja-e a felügyelőségi könyvet
az előirányozott módon,
10. hogy az építés folyamán és a létesítmény használata során végzik-e az előirányozott megfigyeléseket és a
létesítmény karbantartását,
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11. hogy a műszaki vizsgálat a törvény alapján meghozott törvénnyel és előírásokkal összhangban került-e
elvégzésre,
12. hogy a használt létesítményre használati engedély került-e kiállításra,
13. hogy a létesítményt a kiadott építési, illetve használatbavételi engedély szerinti rendeletetésre használják-e,
14. a törvénnyel vagy a törvény alapján meghozott előírással összhangban egyéb teendőket is ellát.
A fentiekben említett valamennyi feladat a tervezésről és kiépítésről szóló törvény alapján került elvégzésre.
Az építési és használatbavételi engedélyekkel kapcsolatban, melyek a törvénnyel összhangban ellenőrzés
gyakorlása céljából hivatalból megküldésre kerülnek az építési felügyelőek, az építési felügyelő 32 felügyelőségi
ellenőrzési eljárást vezetett létesítmények kiépítése felett. Az építési munkálatok, illetve a meglévő létesítmény
szanálási, adaptálási, újjáépítési vagy rendeltetésének megváltoztatására irányuló munkálatai kivitelezésének
jóváhagyása alapján, melyekre vonatkozóan az építési engedélyt az építésügyi és kommunális tevékenységi osztály
adja ki, 11 eljárást vezettünk. A létesítmények kiépítésének ellenőrzésére irányuló közigazgatási eljárások engedély
szerint a létesítményen végzendő munkálatok kivitelezésének befejezéséig vezetendők, az eljárás folyamán pedig
két felügyelőségi ellenőrzés kötelező: a létesítmény alapjának kiépítésére irányuló munkálatok befejezését és a
létesítmény konstrukciós szempontból történő befejezését követően. Felügyelőségi ellenőrzés 4 esetben került
elvégzésre, amikor jóváhagyás került kiadásra a létesítmény eltávolítására.
Az építési felügyelő határozatot hozott a törvényellenesen kiépített létesítmények bontásáról, 2 esetben
létesítményrészek bontásáról, 1 esetben határozat került meghozatalra a munkálatok felfüggesztéséről az építési
engedélytől való eltérés miatt, 2 esetben pedig határozat került meghozatalra a létesítmény használatának
megtiltásáról.
Terepen 113 jegyzőkönyv került összeállításra.
- Megelőző tevékenység és a nyilvánosság tájékoztatása
A felügyelőségi ellenőrzés célja megvalósításának egyik eszközét a megelőző tevékenység képezi, ami a polgárok
pontos és megfelelő időben történő tájékoztatását, természetes személyeknek, vállalkozóknak és jogi személyeknek
nyújtott szakértői és tanácsadói támogatásnyújtást, a hatályos előírások közzétételét, javaslattételt,
kezdeményezések megindítását, javaslatokat tartalmazó átiratok megküldését és hasonlókat foglal magában. Az
építési felügyelőség a 2016. évben a https: //zenta-senta.co.rs portálon közzétette az ellenőrzőlapokat.
-

Az ügyvitel és az eljárás törvénnyel és előírásokkal való összehangoltsága, ami ellenőrzőlapokkal mérhető

A rendes felügyelőségi ellenőrzés eljárásában a felügyelő a felügyelőségi ellenőrzési meghagyás szerinti
felügyelőségi ellenőrzés tárgyának határain belül eljárva foganatosítja azon ellenőrzéseket és egyéb
cselekményeket, melyeket az ellenőrzőlap tartalmaz. Ha a felügyelőségi ellenőrzés végzése folyamán úgy értékeli,
hogy fennáll az ellenőrzésen kívüli lista kockázata, ami magas vagy kritikus, a felügyelő rendkívüli felügyelőségi
ellenőrzést indít. Az ellenőrzés eljárásában megállapításra került, hogy az eljárás előírásokkal való
összehangoltságának szintje, ami ellenőrzőlapokkal mérhető, kielégítő.
- Az eljárási határidők betartása
A felügyelőségi ellenőrzésről szóló törvénnyel előírásra került az eljárás sürgőssége, abban az esetben, amikor
magas vagy kritikus kockázat kerül megállapításra, illetve amikor ezt az emberi életre és egészségre, nagyobb
értékű vagyonra vagy a környezetre nézve fennálló kockázat megakadályozásának vagy elhárításának okai
megkövetelik. Telefonos bejelentések vagy a jelen szerv iktatójában bevezetett bejelentések esetén az építési
felügyelő kiszállt a terepre, hogy a kockázati szint megbecslése alapján döntést hozzon a felügyelőségi ellenőrzés
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megindításáról és az illetékességébe tartozó intézkedések foganatosításáról. Ezen tárgyakkal kapcsolatban egyes
közigazgatási eljárások hosszabb ideig tartanak a szükséges adatok begyűjtése és a kivizsgálási és bizonyító
eljárások lefolytatása miatt. A közigazgatási cselekmények és intézkedések a törvényes határidőkben kerültek
foganatosításra és meghozatalra, azonban lehet, hogy nem a benyújtók által kívánt határidőkön belül.
-

Az építési felügyelő igazolásokat adott ki az ügyfelek szükségleteire létesítmények törlése céljából a KFI
Zentai Ingatlankataszteri Szolgálatának nyilvántartásából.
Az építési felügyelő jegyzőkönyveket adott ki az ügyfelek szükségleteire létesítmények városi ivóvíz- és
szennyvízhálózatra való rácsatlakozása céljából a zentai KLKV-n keresztül.
Az építési felügyelő különféle bizottságokban dolgozott.

Zenta község közlekedési felügyelője
A közlekedési felügyelő:
• ellátja a felügyelőségi ellenőrzés teendőit a községi utakat és utcákat rendező előírások alkalmazása felett,
• dönt a forgalom felfüggesztésének vagy a forgalmi rend egyéb megváltoztatásának előzetes jóváhagyásáról,
ha sport- vagy egyéb rendezvényeknek az úton való megtartása alkalmával ez szükséges,
• dönt a községi utak és utcák forgalmának műszaki szabályozásáról a településeken, azok ideiglenes
elfoglalásának körülményei között (munkálatok, rendezvények, bemutatók, ellátás stb.),
• dönt a reklámozásra szolgáló felszerelések és eszközök elhelyezéséről és a közterületeken és egyéb
területeken való reklámozásról,
• felügyeletet gyakorol a reklámozásra szolgáló felszerelések és eszközök elhelyezése és a közterületeken és
egyéb területeken való reklámozás felett,
• átruházott államigazgatási teendőként felügyelőségi ellenőrzést végez az utcák és besorolatlan utak
védelmét, valamint az autótaxis szállítás végzését rendező előírások végrehajtása felett,
• átruházott teendőként felügyelőségi ellenőrzést végez az autótaxis szállításról szóló törvény alapján
meghozott törvények és előírások alkalmazása felett,

•
•
•
•
•
•
•
•

rész vesz azon tervezet és program kidolgozásában, mellyel, a forgalmi-műszaki feltételekkel összhangban
meghatározzák az autótaxis szállítás optimális megszervezését a község területén,
vezeti a tetőjelzések jegyzékét,
dönt az elővárosi menetrend bejegyzéséről és hitelesítéséről,
a község hatáskörébe tartozó utak közlekedésbiztonsági teendőinek összehangolása érdekében rész vesz a
Koordinációs Testület (Tanács) megalapításáról szóló ügyirat kidolgozásában,
a Közlekedésbiztonsági Ügynökségnek megküldi a község területén a közlekedésbiztonság szempontjából
jelentős jellemzőkről szóló előírt adatokat,
részt vesz a község területén a közlekedésbiztonság előmozdítására szolgáló köztársasági költségvetési
eszközök tervezésében,
részt vesz pénzbírságokból származó, a törvény alapján a községet megillető költségvetési eszközök
rendeltetésszerű felhasználásának tervezésében, mely eszközök a koordinációs testület javaslata alapján a
Községi Tanács által meghozott program szerint kerülnek felhasználásra,
figyelemmel kíséri a munkahely hatáskörébe tartozó nyitott támogatási programokat,
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•
•

előkészíti, figyelemmel kíséri és megvalósítja a munkahely hatáskörébe tartozó projektumokat,
gondoskodik a munkahely hatáskörébe tartozó közigazgatási illetékek megfizettetéséről.

A fentiekben említettek mellett ellátta az úttest állapotának figyelemmel kísérését és Zenta község területén az utak
téli karbantartásával kapcsolatos elvégzett munkálatok ellenőrzését.
A község területén ellenőrizte a horizontális és vertikális forgalmi jelzések karbantartásával kapcsolatban végzett
munkálatokat.

Taxijárművek feltételei kitöltöttségének megállapítása

18 db.

Kérelem taxis szállítás ellátásnak jóváhagyása iránt a
község területén

14 db.

A taxisofőrjelöltek tudásának ellenőrzése iránti
kérelem

3 db.

Közterület felásása iránti kérelem

14 db.

Utca elfoglalása iránti kérelem

1 db.

Hirdetőtábla elhelyezése iránti kérelem

6 db.

A rendezvény közúton való megtartására vonatkozó
jóváhagyás kiadása iránti kérelem
A jármű megállapított forgalmi rendtől eltérő
haladásának és megállításának jóváhagyása iránti
kérelem
Természetes és jogi személyek egyéb kérvényei és
kérelmei

17 db.

4 db.

18 db.

A községi közlekedési felügyelő elkövetett
szabálysértésről szóló jegyzőkönyve

1 db.

A Zenta község területén elhelyezkedő utakon a
közlekedésbiztonság előmozdításának
finanszírozására szolgáló eszközök felhasználásának
2016. évi programja

2 db.

A téli szolgálat 2016/17-es téli idényre vonatkozó
operatív terve

1 db.

Rendeletek, szabályzatok, határozatok és szerződések
kidolgozása

7 db.

Elővárosi menetrend hitelesítése

1 db.

Értesítések

4 db.

A község kérelmei

5 db.

Ö s s z e s e n:

116 db.

5.b) A VAGYONJOGI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE
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A jogi, adminisztratív és személyzeti teendők koordinátora – vagyonjogi teendők – osztályvezető
Az alosztály munkájának vezetése, valamint az alosztály alkalmazottai munkájának megszervezésével,
irányításával, támogatásával és ellenőrzésével kapcsolatos teendők mellett az alosztályvezető az alábbi teendőket és
feladatokat is ellátta:
- Rendszeres részvétel a különböző állandó és ideiglenes munkatestületek ülésein, valamint a felettesekkel, illetve
Zenta község, illetve a Vajdaság Autonóm tartomány szerveinek választott és kinevezett személyeivel való
találkozókon (szinte minden nap többször is), szakmai véleménynyújtás az alosztály feladatkörébe tartozó és az
azon kívül eső területeken, továbbá a Községi Közigazgatási Hivatal más szervezeti egységeinél alkalmazottak
munkájának rendszeres támogatása,
- 18 anyag kidolgozása a Községi Tanács részére, melyek a későbbi képviselő-testületi eljárásban megvitatásra és
elfogadásra kerültek a Községi Képviselő-testület részéről, továbbá bevezető előterjesztések nyújtása ezen
anyagok Zenta község szerveinek ülésein való megvitatása alkalmával,
- 10 szerződés-, illetve megállapodás-tervezet/együttműködési protokoll, továbbá ezek módosításainak vagy
felbontásainak kidolgozása,
- a község által meghozandó 6 határozat-, illetve döntéstervezet kidolgozása,
- Zenta község szervei 8 átirata tervezetének, valamint 5 képviselői kérdésre adott válsz kidolgozása,
- 12 határozat, kiegészítő határozat, illetve végzés meghozatala a közigazgatási eljárásokban, továbbá 8
felszólítás kidolgozása a beadványok kiigazítására vonatkozóan,
- törlési engedélyek kiadására irányuló 6 eljárás lefolytatása,
- 3 kérdőív kitöltése a köztársasági szervek szükségleteire,
- 3 szóbeli tárgyalás levezetése a tényállás megállapítása, illetve az ügyfél kijelentésének jegyzőkönyvbevétele
érdekében,
- részvétel Zenta község 2017. évi program szerinti költségvetésének kidolgozásában,
- eljárás, illetve a dokumentáció megküldése a benyújtott kérelmek alapján létrejött 21 eljárásban,
- 10 kérelem benyújtása különféle eljárások (bejegyzés, törlés, etázsolás, rendeltetés változtatása stb.) lefolytatása
érdekében a KFI Zentai Ingatlankataszteri Szolgálatánál,
- a Választási Bizottság által meghozott több mint 200 ügyirat elkészítése,
- részvétel üzlethelyiség átadása-átvételére irányuló 2 eljárásban, valamint az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv
összeállítása,
- 4 tájékoztatásnyújtás a polgári jogvédőnek (ombudsman), illetve közérdekű információ nyújtása,

-

találkozó a bírósági szakértővel a végrehajtó által a község adósától lefoglalt vagyon felbecslése érdekében,
az ügyfelek mindennapos fogadása, akik rendezetlen vagyonjogi viszonyokkal rendelkeznek, illetve akik
segítségért a vagyonjogi szolgálathoz fordulnak.

A vagyonjogi alosztály normatív-jogi és szakmai operatív teendői
A 2016. év folyamán előkészített 6 anyagot a Községi Tanács és 6 anyagot a Zentai Községi Képviselő-testület
üléseire, végezte az adatok bevitelét, illetve kiigazítását a lakások felvásárlásával kapcsolatban a Zenta község
köztulajdonában levő, illetve állami tulajdonban levő, Zenta község által használt ingatlanok adatbázisában, és
kérelmeket adott át az Ingatlankataszteri Szolgálatnak információnyújtás iránt, automatikus csőd miatt törölt
gazdasági társaságokkal kapcsolatban.
A távollevő kolléganő helyettesítésének keretében szakmai és adminisztratív teendőket végzett a lakásügyi
teendőkkel és üzlethelyiségekkel kapcsolatban, továbbá az alábbi teendőket és feladatokat is ellátta:
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-

Anyagok előkészítése az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság és a lakásügyi bizottság üléseire,
Az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság és a lakásügyi bizottság határozatainak elkészítése,
Az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság 3 ülésén való részvétel, melyeken 16 napirendi pont került
megvitatásra, valamint ezen ülések jegyzőkönyveinek kidolgozása,
Az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság 14 végzéstervezetének kidolgozása,
Rendelettervezet kidolgozása az üzlethelyiségek bérbeadására irányuló nyilvános hirdetménnyel kapcsolatban:
1 db.,
Az üzlethelyiségek bérbeadására irányuló eljárás lefolytatásának koordinálása,
Zenta község polgármestere határozata tervezetének kidolgozása az üzlethelyiségek bérletével kapcsolatban,
A lakásügyi bizottság 1 ülésén való részvétel, melyen 1 napirendi pont került megvitatásra, valamint ezen ülés
jegyzőkönyvének kidolgozása,
A lakásügyi bizottság végzéseinek száma 1,
Lakásbérleti szerződés felbontásáról szóló 2 megállapodás kidolgozása és 2 lakásbérleti szerződés szövegének
kidolgozása.

Egyéb szervezési egységek feladatkörnek keretében az alkalmazott ellátta az Ifjúsági Iroda koordinátorának
teendőit, továbbá irányította az ülések vezetésére és a szavazatok számlálására szolgáló MIKROVOKS rendszert a
Zentai Községi Képviselő-testület 8 rendes, 7 rendkívüli és 1 alakuló ülésén, melyeken 167 napirendi pont került
megvitatásra, továbbá kidolgozta az említett ülések vezetésének protokollját.
Mindezek mellett az alkalmazott az alábbi teendőket, illetve feladatokat is ellátta:
- elkészített 9 határozatot előbérleti jog elismeréséről,
- részt vett a Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja eszközeinek felosztásáról szóló
szabályzat módosításának és kiegészítésének kidolgozásában,
- részt vett a Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapja eszközeinek odaítéléséről szóló
határozat kidolgozásában,
- részt vett a Zenta község területén elhelyezkedő határutak rendezésére szolgáló dízel üzemanyag elosztására
irányuló javaslat kidolgozása területén illetékes bizottság kinevezéséről szóló határozat elkészítésében,
- részt vett a Zenta község területén elhelyezkedő határutak 2016. évi rendezésére irányuló nyilvános felhívás
elkészítésében.
Lakásügyi, illetve üzlethelyiségekkel kapcsolatos teendők

- szakmai-adminisztratív feladatok folyamatos ellátása az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság szükségleteire és
a Zenta község köztulajdonában levő vagy állami tulajdonban levő, Zenta község használati joga alatt álló
ingatlanok bérbeadási eljárásnak lefolytatása (lakások, lakóépületek, üzlethelyiségek, garázsok és építési telkek),
mindemellett pedig az alábbi feladatok ellátása:
(a 2016. január 1-jétől július 1-jég terjedő időszakban)
- részvétel az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság ülésein és azok jegyzőkönyveinek kidolgozása,
- az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság végzéstervezeteinek kidolgozása,
- üzlethelyiségek bérletével kapcsolatos végzések kidolgozása,
- üzlethelyiségek bérletével kapcsolatos végzés-, illetve határozattervezetek kidolgozása,
- üzlethelyiségek bérletével kapcsolatos szerződéstervezetek kidolgozása,
- üzlethelyiségek bérletével kapcsolatos megegyezés-tervezetek kidolgozása,
- üzlethelyiségek átadása-átvételéről szóló jegyzőkönyvek kidolgozása,
- üzlethelyiségek bérbeadására irányuló hirdetmények kiírása,
- üzlethelyiségek bérbeadására irányuló hirdetmény kiírásával kapcsolatos rendelettervezetek kidolgozása,
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- üzlethelyiségek bérleti szerződésének felmondása előtti figyelmeztetések kidolgozása,
- üzlethelyiségek bérleti szerződésének felmondástervezetének kidolgozása,
- részvétel a lakásügyi bizottság ülésein és azok jegyzőkönyveinek kidolgozása,
- a lakásügyi bizottság végzéstervezeteinek kidolgozása,
- lakások bérletével kapcsolatos végzéstervezetek kidolgozása,
- lakások bérletével kapcsolatos határozattervezetek kidolgozása,
- lakások bérletével kapcsolatos szerződéstervezetek kidolgozása,
- lakások átadása-átvételéről szóló jegyzőkönyvek kidolgozása,
- üzlethelyiségek nem kormányzati szervezetek általi használatáról szóló szerződéstervezetek kidolgozása,
- sportlétesítmények használatáról szóló szerződéstervezetek kidolgozása,
- sportlétesítmények átadása-átvételéről szóló jegyzőkönyvek kidolgozása,
- a községi ügyész helyettesítése annak távolléte esetén a vagyon-visszaszármaztatási, illetve végrehajtási
eljárásokban.
(a 2016. szeptember 22-étől december 08-áig terjedő időszakban)
- a szociális lakások használatával kapcsolatban illetékes bizottság szükségleteire ellátott szakmai és műszaki
teendők területén: a jelentéstételi időszakban a lakásügyi bizottság 3 ülése került megtartásra, lefolytatásra került 1
eljárás a Zentán, a Madách Imre utca 1. szám alatt elhelyezkedő lakás odaítélésre vonatkozóan nyilvános pályázat
útján, és kidolgozásra került 2 lakásbérleti szerződés,
- az üzlethelyiségek bérbe-, illetve használatba adásával kapcsolatos szakmai teendők területén: a megfigyelt
időszakban az üzlethelyiségekkel foglalkozó bizottság 3 ülése került megtartásra, kidolgozásra került 2 szerződés
üzlethelyiség bérletéről, elvégzésre került üzlethelyiség 2 átadása-átvétele, kidolgozásra került 1 megegyezés bérleti
szerződés felbontásáról, kidolgozásra került három javaslat sportlétesítmények használatára vonatkozó új szerződés
kidolgozására.
- az említettek mellett a munkaköri leírás szerinti egyéb feladatokat is ellátott.
5.c) A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI ALOSZTÁLY MUNKAJELENTÉSE

A településrendezési, kommunális és az egységesített eljárás lefolytatása területén illetékes alosztály a 2016. év
folyamán az építészet területén 224 tárgyat vett át, valamint 99 tárgyat a törvényellenesen kiépített létesítmények
fennmaradtatásával kapcsolatban.

A tárgyak
teljes száma

Ebből
megoldott

Ebből megoldatlan

üzleti létesítmények kiépítése

5

5

-

gazdasági létesítmények kiépítése

3

3

-

kommunális létesítmények kiépítése

2

2

-

lakóépületek kiépítése

4

4

-

lakóépületek hozzáépítése

3

3

-

az építési engedélyekkel kapcsolatos különféle bizonylatok

1

1

-

Tárgyak

18
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adaptációs munkálatok kivitelezése

9

9

-

szanálási munkálatok kivitelezése

3

3

-

újjáépítési munkálatok kivitelezése

6

6

-

melléképületek kiépítése

15

15

elektromos vezetékek, transzformátorok kiépítése

3

3

hővezeték kiépítése

2

2

távközlési vezetékek kiépítése

1

1

szivattyúállomás elhelyezésével kapcsolatos munkálatok
kivitelezése

3

3

-

belső gázszerelvények kiépítése

3

3

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

kioszkok
elhelyezésével
kivitelezése

kapcsolatos

a létesítmény rendeltetésének
munkálatok kivitelezése nélkül
munkálatok
bizonylatok

kivitelezésével

munkálatok

változtatása

kapcsolatos

építési
különféle

-

48
kiépítés megkezdésének bejelentése

32

32

-

igazolás az alap kiépítésének befejezéséről

15

15

-

igazolás a létesítmény konstrukciós szempontból történő
befejezéséről

9

9

-

8

8

-

1

1

-

üzleti létesítmények használatbavételi engedélye

10

10

-

lakóépületek használatbavételi engedélye
kommunális létesítmények, úttestek használatbavételi
engedélye
különféle bizonylatok a használatbavételi engedéllyel
kapcsolatban

2

2

-

7

7

-

12

12

-

24
létesítmények bontása
létesítmények
bizonylatok

bontásával

kapcsolatos

különféle

31
kérelem a villanyhálózatra való rácsatlakozás iránt

1

1

-

kérelem tűzvédelmi jóváhagyás kiadása iránt

2

2
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létesítmények fennmaradtatása

46

46

-

létesítmények törvényesítése

27

27

használatbavételi engedélyek a fennmaradtatási eljárásban

19

19

különféle bizonylatok a létesítmények fennmaradtatásával
kapcsolatban

7

7

-

3

3

-

52

52

4

4

99
létesítmények átadása-átvételéről szóló jegyzőkönyvek
kidolgozása
statisztikai
adatok
begyűjtése
és
feldolgozása
létesítmények kiépítéséhez
lebontott épületekről szóló statisztikai adatok begyűjtése és
feldolgozása

56
az ügyfelek tájékoztatásával kapcsolatos teendők

szükség szerint (261 munkanap)

egyéb teendők az osztályvezető megbízása alapján
egyéb teendők a Községi
vezetőjének megbízása alapján

Közigazgatási

szükség szerint
Hivatal

szükség szerint

egyéb teendők a Községi Tanács és a KKT tagjainak
megbízása alapján

szükség szerint

A létesítmények törvényesítéséről szóló törvény alkalmazásával 2016-ban 596 tárgy került megnyitásra
törvényesítésre vonatkozóan, az építési felügyelő megküldött határozatai alapján.
A létesítmények törvényesítésével kapcsolatos tevékenységek a következők: a beérkezett kérelmek mindennapos
begyűjtése, rendezése, nyilvántartásba vétele, szkennelése, ellenőrzése és feldolgozása, a tárgyak naprakész
állapotba hozása a
megküldött kiegészítő dokumentumokkal, a tárgyak kiegészítése és a megfelelő dokumentumok kidolgozása
céljából. Kézbesítés aláírásra, az ügyfelek felszólítása, a jogerősségi határidők figyelemmel kísérése, jogerős
határozatok megküldése a KFI Zentai Ingatlankataszteri Szolgálatának és az építési felügyelőnek.
A létesítmények törvényesítéséről szóló törvény alapján a 2016. évben 82 határozat került meghozatalra
létesítmények törvényesítéséről. (A létesítmények törvényesítéséről szóló határozat kiadása a magán földmérők
munkájától és a földmérési munkálatok tanulmányának kidolgozásától függ, ezeket követően pedig a létesítmény
fellelt állapotáról szóló jelentés kidolgozásától, lakóépületek esetében, melyet gazdasági társaság dolgoz ki, illetve
egyéb jogi személy vagy vállalkozó, melyek bejegyzésre kerültek a megfelelő jegyzékben)
Határozattal 176 létesítmény került törvényesítésre.
Az osztály egyéb feladatai:
-

parcellázási/átparcellázási projektumokról és etázsolási projektumokról szóló igazolások elkészítése és
kiadása: 1 db.,
az osztály feladatkörébe tartozó egyéb igazolások kiadása: 185 db.,
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-

a törvényellenesen kiépített létesítmények nyilvántartásba vétele Felsőhegyen, és egyedi összeírólapok
kitöltése összesen 736 létesítményre vonatkozóan, melyek a rendelkezésre álló ortofotó felvétel alapján
kerültek összeírásra, azon adatokkal, melyek nyilvánosan hozzáférhetőek a KFI Zentai Ingatlankataszteri
Szolgálatának ingatlankataszteri adatbázisából.

Településendezés:
A településrendezési, építésügyi és kommunális tevékenységi osztály a 2016. év folyamán az egységesített eljárás
keretében 68 tárgyat vett át.

A tárgyak teljes
száma 2016-ban

Megoldott tárgyak

Megoldatlan
tárgyak

Archivált tárgyak

Lokációs
feltételek

45

45

-

45

Lokációs
információk

8

8

-

8

Tervkivonat

1

1

-

1

Etázsolás
megerősítése

2

2

-

2

Parcellázási
projektum
megerősítése

2

2

-

2

Tervezéshez
szükséges
feltételek
igénylése, átiratok

9

9

-

9

Földterület
rendeltetésének
változtatása

1

1

-

1

ÖSSZESEN

68

68

-

68

TÁRGYAK

Létesítmények törvényesítése:
Törvényellenesen kiépített létesítmények nyilvántartásba vétele és egyedi
összeírólapok kitöltése a rendelkezésre álló ortofotó felvétel alapján, azon
adatokkal, melyek nyilvánosan hozzáférhetőek a KFI Zentai
Ingatlankataszteri Szolgálatának ingatlankataszteri adatbázisából
Bogaras településen
Kevi településen
Zenta település egy részén
Határozat a törvényesítésről
Ügyfelek fogadása és szakmai-műszaki segítségnyújtás

1143

5
Naponta

Egyéb
Igazolás kiadása az Ingatlankataszteri Szolgálatnak, konverzióval
kapcsolatban
Üzlethelyiségek átadása-átvétele

50
szükség szerint

A községi tulajdonú lakások és üzlethelyiségek állapotának felmérésével kapcsolatos munkálatok (községi
létesítmények, sportpályák vizsgálata)

836

Adatok gyűjtése a Zentai Csata emlékpark rendezésével kapcsolatban
Projektumok közszemlére való helyezésével kapcsolatos teendők (Zentai Csata emlékpark)
Adatok gyűjtése Dudás Gyula mellszobrának elhelyezésével kapcsolatban
Jelentések gyűjtése, feldolgozása és megküldése létesítmények
törvényesítésére irányuló eljárásban

hetente

Munka a tervbizottságban

szükség szerint

Egyéb teendők az osztályvezető megbízása alapján

szükség szerint

Egyéb teendők a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének
megbízása alapján

szükség szerint

Környezetvédelmi teendők
A környezetvédelmi teendőkön a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban összesen 45 tárgy
került feldolgozásra. Ebből 42 tárgy megoldása került, 3 tárgy megoldása pedig folyamatban van. A tárgyak
megoldására irányuló eljárás szerb nyelven folyt.
-

a zajvédelmi intézkedések megállapítására irányuló tárgyak száma 3, melyek mind meg lettek oldva,
a hulladékkezelésre irányuló engedélyek kiadására irányuló kérelmek száma 2, melyekből 1 tárgy meg lett
oldva, 1 tárgy pedig megküldésre került további illetékességbe,
a farmok munkájához szükséges feltételek kitöltöttségének megállapítására irányuló tárgyak száma 3, melyek
mind meg lettek oldva,
az integrált engedélyek kiadására irányuló tárgyak száma 1, mely 2014. december 11-én került benyújtásra, a
megoldása pedig folyamatban van,
a környezeti hatásfelmérés szükségességére irányuló tárgyak teljes száma 9, melyek közül 3 tárgy meg lett
oldva, 4 tárgy el lett utasítva, 1 tárgy megoldása folyamatban van, egy pedig megoldatlan, mivel a közigazgatási
eljárás 2012. március 19-étől fel lett függesztve, amíg a ZENETPROM KFT. üzemeltetője meg nem oldja az
előző kérdést.

Egyéb tárgyak a környezetvédelem teendőinek területén:
-

A szúnyogok repülőből történő irtásával kapcsolatos tárgyak teljes száma 2, amelyek meg lettek oldva;

-

A Tartományi Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Titkárság részéről tárgyak további
illetékességbe való továbbításával kapcsolatos tárgyak száma 1, amely meg lett oldva;
A Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Tartományi Titkárság adatokkal történő tájékoztatásával
kapcsolatos tárgyak, Zentai TE-TO Cukorgyár Rt., a tárgyak teljes száma 3, amelyek meg lettek oldva;
A Bányászati és Energetikai Minisztérium és a Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Tartományi
Titkárság által kért adatokkal kapcsolatos tárgyak teles száma 2, amelyek meg lettek oldva;
Az újvidéki Ciklonizacija Kft. kérelme alapján igazolás kiadása iránti kérelemről szóló tárgyak száma 1, amely
meg lett oldva;
A környezetvédelmi alosztály által megindított közbeszerzésekkel kapcsolatos tárgyak száma 3, amelyek meg
lettek oldva;
A Szabadkai Regionális Hulladéklerakóval – szerződésekkel kapcsolatos tárgyak száma 3, amelyek meg lettek
oldva;
A környezetvédelemhez kapcsolódó tervekkel, programokkal és akciókkal kapcsolatos tárgyak száma 4,
amelyek meg lettek oldva;
A szennyező források helyi nyilvántartásával kapcsolatos tárgyak száma 1, amely meg lett oldva;

-
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-

A környezetvédelmi költségvetési pénzalap eszközeinek felhasználásáról szóló 2016. évi programmal
kapcsolatos tárgyak száma 1, amely meg lett oldva;
- Bizottság kinevezésével kapcsolatos tárgyak száma 1, amely meg lett oldva,
- Monitorozás adatainak megküldésével kapcsolatos tárgyak száma 1, amely meg lett oldva,
- Információk megküldésével kapcsolatos tárgyak száma 1, amely meg lett oldva,
A környezetvédelmi teendőkön a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban a következő
feladatok is elvégzésre kerültek:
- Együttműködés a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériummal;
- Együttműködés a Városrendezési, Építésügyi és Környezetvédelmi Tartományi Titkársággal;
- Együttműködés a Környezetvédelmi Ügynökséggel;
- Együttműködés a Városok és Községek Állandó Konferenciája szervezettel;
- Együttműködés Szerbia városai és községei Öko-biztosaival;
- A nyilvánosság tájékoztatása és oktatása;
- Együttműködés a civil szektorral;
- A Tisztább Zentáért akció megszervezése és koordinálása;
- A Zenta község levegőminőségéről szóló havi jelentések megküldése a Környezetvédelmi Ügynökségnek;
- A Fakopp 3D akusztikus berendezés segítségével begyűjtött adatok monitorozása és elemzése (a 2016. év
folyamán 50 fa egészségügyi állapotának mérését végeztük el).
Az energiahatékonyság rendezésének teendői
Az energetikus teendőin a 2016. január 1-jétől 2016. december 31-éig terjedő időszakban összesen 9 tárgy került
feldolgozásra. Ebből 6 tárgy megoldása került, 3 tárgy megoldása pedig folyamatban van. A tárgyak megoldására
irányuló eljárás szerb nyelven folyt.
• a közvilágítás éves programjának javaslata Zenta községben a 2016. évben, a tárgy meg lett oldva,
• szerződés az EPS vállalattal a tartalékellátással kapcsolatban, a tárgy meg lett oldva,
• kérelem a közvilágítással kapcsolatban, a tárgy meg lett oldva,
• Zenta község polgármesterének felhatalmazása az ENING KFT. vállalatnak, a tárgy meg lett oldva,

• hőenergia előállítása, elosztása és hőenergiával való ellátás (Elgas KV), a tárgy megoldása folyamatban van,
• a házitanácsok egyesületének kérelme, a tárgy meg lett oldva,
• Telekom Srbija, kérelem a közvilágítással kapcsolatban, a tárgy meg lett oldva.
A szóban forgó munkahelyen az alábbi teendők is elvégzésre kerültek:
- Együttműködés a Bányászati és Energetikai Minisztériummal;
- Együttműködés a Energetikai és Ásványi Nyersanyagügyi Tartományi Titkársággal;
- Együttműködés a Városok és Községek Állandó Konferenciája szervezettel;
- A nyilvánosság tájékoztatása és oktatása;
- Együttműködés a civil szektorral;
- A Tisztább Zentáért akció megszervezése és koordinálása;
- Zenta község közterületeinek áttekintése és terepi ellenőrzés;
- A közvilágítás állapotának figyelemmel kísérése Zenta községben;
- Válaszok kidolgozása a képviselői kérdésekre az energetika és az energiahatékonyság területét illetően;
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Feladatok ellátása fűtéssel, világítással, szellőztetéssel és légkondicionálással kapcsolatban a Sportcsarnokban,
Valamennyi beérkezett beadvány megoldása.
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104.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 22. és 33. pontja, valamint Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának
a megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 18/2010., 19/2010. sz. –
kiig., 2/2011., 6/2011., 3/2015. és 16/2015. sz.) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta
Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELET
MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL
A 2016.01.01-TŐL A 11.30-ÁIG TARTÓ IDŐSZAKRA
I.
A KKT ELFOGADJA Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálata költségvetésfelügyeleti munkájáról szóló jelentést a 2016.01.01-től a 11.30-áig tartó időszakra.
II.
A KKT TUDOMÁSUL VESZI az elvégzett költségvetési ellenőrzésekről szóló
jegyzőkönyvek tartalmát a 2016.01.01-től a 11.30-áig tartó időszakra az alábbi költségvetési
eszközhasználóknál:
1. THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ, jegyzőkönyvi szám: 47-10-2/2015,
kelt 2016.02.17-én,
2. A Szociális Védelmi Központ, jegyzőkönyvi száma: 47-1-1/2016, kelt 2016.04.15-én
és a jegyzőkönyv kiegészítését, száma: 47-1-1-D/2016, kelt 2016.04.26-án
3. A „Пословни инкубатор доо – Üzleti Inkubátor Kft.” Сента – Zenta, jegyzőkönyvi
száma: 47-2-1/2016, kelt 2016.06.,09-én,
4. Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános Iskola,
jegyzőkönyvi száma: 47-3-2/2016, kelt 2016.10.07-én,
5. A Zentai Gyógyszertár, jegyzőkönyvi száma: 47-4-3/2016, kelt 2016.09.08-án,
6. Az „Историјски архив Сента“ – Történelmi Levéltár Zenta, jegyzőkönyvi száma:
47-5-3/2016, kelt 2016.11.30-án.
III.
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 47-1/2016/-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálata
Szám: 16/2016
Kelt: 2016.11.30-a
ÉVES JELENTÉS
a 2016.01.01-től a 30.11-ig terjedő időszakra a költségvetési felügyeletekről
A Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálat megalapításáról és működéséről
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,
18/2010., 19/2010. sz. – kiig.,
2/2011.,6/2011., 3/2015. és 16/2015. sz.) 14. szakaszának 2. bekezdése alapján Zenta község
költségvetés-felügyeleti szolgálata megküldi Zenta Község Képviselő-testületének az éves
jelentését a 2016.01.01-től a 30.11-ig terjedő időszakra a költségvetési felügyeletekről.
Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatára (a továbbiakban: szolgálat) Zenta
község kötelékében, 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.
és 142/2014. sz.) 86. szakaszának 3. bekezdése szerint rá lett ruházva a helyi önkormányzat
költségvetési eszközei közvetlen és közvetett használói, valamint az egyéb alanyok feletti
felügyeleti teendők ellátása, akik ezen törvény ugyanazon szakaszának 2. és 3. pontjában
vannak felsorolva.
A szolgálat a hatáskörébe tartozó teendőket a költségvetési rendszerről szóló törvény, a
költségvetési számvitelről szóló Kormányrendelet, a számvitelről és könyvvizsgálatról szóló
törvény, a számvitelről szóló törvény, az állami szervekben a munkaviszonyról szóló
törvény, a munkatörvény, az állami szervekben és a közszolgálatokban a keresetekről
szóló törvény, a közbeszerzésről szóló törvény és más jogszabályok alapján és Zenta
község költségvetés-felügyeleti szolgálata megalapításáról szóló rendelet 7-től 14-ik
szakaszáig látta el.
Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a funkciója, ahogyan azt a
költségvetési rendszerről szóló törvény 86. szakasza irányozza elő, a törvény
alkalmazásának az ellenőrzése az anyagi-pénzügyi üzletvitel és az előbb felsorolt alanyok
által az eszközök rendeltetésszerű és törvényes használata terén.
A jelentéstételi időszakban a szolgálat az ellenőrzést az alábbiak alapján végezte:
• Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a 2016. évi munkaterve, száma: 0211/2016II kelt 2016.02.26-án és
• Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a 2016. évi munkaterve
módosításáról, száma:
021-1-1/2016-II, kelt 2016.11.14-én,
amelyet Zenta község polgármestere hozott meg, ahogyan az a költségvetési rendszerről
szóló törvény 90. szakaszának 3. bekezdésével és a költségvetési ellenőrzés munkájáról,
meghatalmazásáról és jellemzőiről szóló Kormányrendelet 4. szakaszának 1. bekezdése
irányozza elő.
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I.)

Az ellenőrzés elvégzése

A 2016.01.01-től a 11.30-áig terjedő időszakban a költségvetési ellenőr 5 alanynál
végzett ellenőrzést, az ellenőrzések be lettek fejezve a jegyzőkönyv kidolgozásával és
kézbesítésével, míg a fennmaradt 2 ellenőrzést nem fogjuk végrehajtani, mert Zenta község
költségvetés-felügyeleti szolgálatának a főnöke - a költségvetési ellenőr a belső ellenőri
munkahelyre kapott beosztást.
Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a főnöke - a költségvetési
ellenőr elvégezte a rendes költségvetési ellenőrzést az anyagi-pénzügyi üzletvitel és Zenta
község költségvetési eszközhasználóinak az eszközök rendeltetésszerű és törvényes
használata terén és az ellenőrzött eszközhasználók saját eszközeinek használatában a
törvények alkalmazását 2015.01.01-jétől az ellenőrzés napjáig.
A felügyelőségi felügyelet 47-4-2/2016-os számú, 2016.07.21-én kelt meghagyás
alapján, összhangban a község polgármesterének a kérelmével, rendkívüli ellenőrzéssel,
száma: 47-4-1/16-II, kelt 2016.07.19-én, elvégeztük a rendkívüli felügyelőségi
felügyeletet Zenta község költségvetési
eszközhasználójánál, azaz a Zentai
Gyógyszertárnál, székhelye Zenta, Táncsics Mihály u. 2/a, a meghagyás tárgya szerint:
1. a törvény alkalmazása az alábbiakkal kapcsolatban:
a) javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésének kifizetése a beszállítóknak,
b) beruházások és beruházási karbantartások,
c) telefon, telex és telefax szolgáltatások kifizetése,
d) egyéb számítógépes szolgáltatások kifizetése,
2. a törvény és az általános aktus alkalmazása a saját járműnek hivatali célokra való
használatával és a saját járműnek hivatali célokra való használata
térítményének kifizetésével kapcsolatban,
3. a beszállítókkal szembeni esedékes kötelezettségek kiegyenlítésének
elmulasztásának okait,
4. a törvény, a kollektív szerződés és az általános aktus alkalmazása a
foglalkoztatottak stimulációjának az elszámolására és kifizetésére
a 2016.01.01-től a 2016.07.18-ig tartó időszakban.
a) A 2015. évből áthozott ellenőrzés:
1. THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ, a jegyzőkönyv száma: 47-102/2015, kelt 2016.02.17-én
b) Az ellenőrzések, amelyek be lettek fejezve a jegyzőkönyv kézbesítésével az
alábbi alanyokra vonatkoznak:
1. Szociális Védelmi Központ, jegyzőkönyvszám: 47-1-1/2016, kelt 2016.04.15-én és
a jegyzőkönyv kiegészítése, száma: 47-1-1-D/2016, kelt 2016.04.26-án,
2. „Пословни инкубатор доо“ – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zenta, a
jegyzőkönyv száma: 47-2-1/2016, kelt 2016.06.09-én,
3. Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskola, a jegyzőkönyv száma: 47-3-2/2016, kelt 2016.10.07-én,
4. A Zentai Gyógyszertár, a jegyzőkönyv száma: 47-4-3/2016, kelt 2016.09.08-án és
5. Историјски архив Сента – Zentai Történelmi Levéltár, a jegyzőkönyv száma:
47-5-3/2016, kelt 2016.11.30-án.
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II) Jelentősebb leletek az ellenőrzés alkalmával
Az elkészített jegyzőkönyvek szerint a jelentősebb leletek az ellenőrzés alkalmával
alanyonként az alábbiak:
1. THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ
Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területén a törvény alkalmazásának és az eszközök
rendeltetésszerű és
törvényes használatának ellenőrzésekor
a THURZÓ LAJOS
Művelődési-oktatási Központban a 2014.01.01-jétől a 2015.12.28-áig terjedő időszakban
az alábbiak kerültek megállapításra, hogy:
 A költségvetési számvitel szervezéséről és a vezetéséről szóló szabályzatban,
száma: 05-4-3
• nem definiálták a legalacsonyabb értéket: - a nem anyagi jellegű
beruházásokra és
az állóeszközökre,
- a szerszámokra és leltárra, és







• nem állapították meg az éves amortizációs kulcsot az apróleltárra,
Az állóeszközök (ingatlanok és felszerelés) a fogyó anyag és az apróleltár
készletének összeírásában illetékes bizottságok:
• elvégezték az állóeszközök természetbeni összeírását, kimutatva a következő
kontókon: 011133, 011221, 011222, 011223, 011224, 011225, 011253,
011261, 011263, 011311, azonban az összeírt állóeszközök beszerzési
értéke nem lett kimutatva a 2014.12.31-ei állással,
• nem hangolták össze a könyvelőségi állást az állóeszközöket illetően a
következő kontókon: 011133, 011221, 011222, 011223, 011224, 011225,
011253, 011261, 011263, 011311 a valós állással, amelyet az összeírással
állapítottak meg a 2014.12.31-ei állással,
• nem lett elvégezve az állóeszközök összeírása a következő kontókon:
011228, 011268,011318, 016111, 016121, 0161210, 0161211, 0161212,
0161213, 0161214, 0161215, 0161216, 0161217, 0161218, 0161219, 016128
a 2014.12.31-ei állással, és ezzel együtt az ellenőrzött közvetett költségvetési
eszközhasználó, nem is végezte el a könyvelőségi állás összehangolását az
állóeszközöket illetően, amelyek a következő kontókon vannak kimutatva:
011228, 011268, 011318, 016111, 016121, 0161210, 0161211, 0161212,
0161213, 0161214, 0161215, 0161216, 0161217, 0161218, 0161219, 016128
a valós állással, amelyet az összeírással állapítottak meg a 2014.12.31-ei
állással,
nem könyvelték le a leírt állóeszközök beszerzési értékét – könyv a Városi
Könyvtárban (kontó: 016121-Irodalmi és művészeti alkotások), amelyet a
2014.07.11-ei állással állapítottak meg a leltárral,
nem hozták meg a 2015. évi szabadságok tervét,
az üzletviteli könyvet nem vezetik rendszeresen: a segédkönyvben a könyvek
állóeszközökre A MEDÁL RENDJE könyv értékét
idegen pénznemben,
forintban vezetik, ahelyett, hogy dinárban vezetnék 1.095,00 dinár összegben,
nem lett lefolytatva a kis értékű közbeszerzési eljárás a szolgáltatás
beszerzése elött: A tüzijáték előkészítése és kivitelezése 2014.12.31-én és
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 törvényellenesen utaltak át eszközöket a beszállítónak: 2014.08.15-én a
beszállítónak 200 darab felvett CD számlájának összege lett kifizetve, azonban a
beszállító nem szállította le a javakat: 200 darab felvett CD-t.
2. Szociális Védelmi Központ
Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területén a törvény alkalmazásának és az eszközök
rendeltetésszerű és törvényes használatának ellenőrzésekor a Szociális Védelmi Központban
a 2015.01.01-jétől a 2016.02.29-éig tartó időszakban az alábbiak kerültek megállapításra:
 a Szociális Védelmi Központ a költségvetési számvitel szervezéséről és a számviteli
politikákról szóló szabályzatában, száma: 551-257/12-01
• nem definiálták a legalacsonyabb értéket: - a nem anyagi jellegű beruházásokr
és az
állóeszközökre,
- a szerszámokra és leltárra, és
• nem állapították meg az éves amortizációs kulcsot az apróleltárra,
 nem végezték el a könyvelőségi állás összehangolását az adott előlegekről anyag és
áru beszerzésére 2015.12.31-ével a valós állással 2015.12.31-én,
 nem számolták el:
• a foglalkoztatottak bruttó keresetének különbségét 2015 októberi hónapjára
és 2016 januári hónapjára a készenléti órák szerint és az elvégzett beavatkozási
órák szerint, és
• a szociális járulékot (nyugdíjbiztosítás, egészségügy és munkanélküliség) a
munkáltató terhére, és ezzel nem is került kifizetésre a foglalkoztatottak elszámolt
bruttó keresete,
 az 510/-ös számú számla, amely kelt 2015.06.30-án, mint számviteli okirat nem
tartalmazza az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó aláírását, mint
írásos bizonyítékot, hogy üzletviteli változásra került sor,
 az üzletviteli könyveket nem vezetik időrendben: a 416131-es kontó tartozási
oldalán – Térítmény az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználó
igazgatóbizottsági tagjainak az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak 7.911,39
dinár teljes összegben, mint üzletviteli költség 2016.02.26-án lett lekönyvelve,
ahelyett, hogy 2016.03.11-én könyvelték volna le, tehát 13 nappal korábban
könyvelték le az üzletviteli változást, mint üzletviteli költséget, mint amikor az
keletkezett,
 a 2015-ös évben több eszköz került kifizetésre, mint üzletviteli költség, amelyeket
a következő kontókon
mutattak ki: -423911 és 425119, mint amennyi a
meghatározott célra elő lett irányozva a 2015. évi pénzügyi tervvel, és
- a kontók: 414121, 422131, 42511, 425113, 425115, 425117, 472303, 472311 és
472718 – ezekre a rendeltetésekre a 2015. évi pénzügyi tervvel nem is lettek
előirányozva eszközök.
3. „Пословни инкубатор доо“ – Üzleti Inkubátor Kft. Сента-Zenta
Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területén a törvény alkalmazásának és az eszközök
rendeltetésszerű és törvényes használatának ellenőrzésekor a „Пословни инкубатор доо“ –
Üzleti Inkubátor Kft. Сента-Zenta esetében a 2015.01.01-jétől a 2016.04.20-áig terjedő
időszakban megállapítást nyert, hogy:
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 a munkáról szóló szabályzatban fel van tüntetve, hogy a munkáltató a
foglalkoztatottnak biztosíthat pénzbeli támogatást, azonban nincs megállapítva a
szolidáris segély legmagasabb összege és a jubiláris díjé sem,
 az amortizációs kulcsok az állóeszközöket illetően – felszerelés, amely a
számvitelről és a számviteli politikákról szóló szabályzat 21. szakaszának 2.
bekezdésében van felsorolva, a táblázatban a 2-től a 12-ik sorszámig nincs
összehangolva a felszerelés amortizációs kulcsával, amely a nem anyagi jellegű
beruházások és
állóeszközök amortizációs kulcsa
nomenklatúrájáról szóló
szabályzat 2. szakaszának 1. bekezdésében van felsorolva – Az amortizációs eszközök
nomenklatúrája, az amortizációs csoport sorszáma: 109,
 a számítógép AMD Sempron LE-140 képernyővel, leltári száma: 22, amelyet
elismervényre adtak, nem lett visszajuttatva a zentai AKTOR-3 Kft. jogi személy
képviselője által,
 A leltárbizottság:
a) nem végezte el 2015.12.31-ei állással a kötelezettségek összeírását, amelyek az
alábbiak szerint lettek nyilvántartva:
o a kontón: 463000 – Kötelezettségek a foglalkoztatottakkal szemben a hivatalos utak
költségeinek megtérítésére, ami összesen 194,01 dinárt tesz ki
o a kontón: 463600 – Kötelezettségek a foglalkoztatottakkal szemben – DEV, ami
összesen 399,54 dinárt tesz és
o a kontón: 469000 – Kötelezettségek a nettó kereset levonásából – helyi
hozzájárulás, ami összesen 948,37 dinárt tesz ki,
b) ezzel együtt nem hajtották végre a kötelezettségek könyvelőségi állásának
az összehangolását, amelyeket a következő kontókon mutattak ki: 463000,
463600 és 469000 2015.12.31-ével a valós állással, amelyet a 2015.12.31-ei
leltárral állapítottak meg,
 a foglalkoztatott nem küldte meg a meghagyónak az írásos jelentést az elvégzett
hivatalos ügyről a hivatalos út megbízása szerint, száma: 20/2015, kelt 2015.09.09én,
 a kereset elszámolása a 2015. évi októberi hónapra 2015.10.27-én lett elkészítve
(nem volt jogalapja, hogy az elszámolást négy nappal előbb elkészítse), a 2015. évi
októberi hónapra vonatkozó végső elszámolt kereset 2015.10.29-én lett kifizetve a
2015.10.31-e helyett (törvényes alap: a foglalkoztatottak keresetét havonta legalább
egyszer ki kell fizetni, éspedig legkésőbb a folyó hónap végéig, az előző hónapra
vonatkozóan),
 a 77/15-ös számla, amely kelt 2015.06.29-én nem tartalmazza egyenként az
elvégzett szolgáltatások faját és terjedelmét,
 a 32-es számú számla, amely kelt 2013.12.01-jén nincs aláírva a megrendelő által –
a számla aláírásával igazolást nyert volna, hogy a szolgáltatást végrehajtották,
 tévesen határozták meg a kontót az alábbi könyvelésnél:
mint üzletviteli költséget lekönyvelték a FullHD 1080p kamera értékét 15.420,00
dinár összegben és I P PC HFW2200SP-V2-0360B kamera értékét 15.597,60 dinár
összegben (amely összegeket tartalmazza a 56.310,00 dináros összeg):
• az 532300 kontó tartozási oldalán – Az irodai felszerelés javítása és karbantartása
költsége, ahelyett, hogy
• a 023023 kontó tartozási oldalán – Felszerelés a tevékenység végzésére – videó
felügyelet,
 nem lett lekönyvelve a felszerelés segédkönyvben, mint apróleltár a beszerzett
felszerelés: 1 darab MFP Laser A4 Canon MF229dw, nyomtató / szkenner / másoló /
fax / ADF / hálózat 36.390,00 dinár összegben,
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 a 2015. évben összesen 420.270,00 dinárt törvényellenesen fizettek ki több eszközt
a tervezettnél (a 2015. évi pénzügyi terv).
4. Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
iskola
Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területén a törvény alkalmazásának és az eszközök
rendeltetésszerű és törvényes használatának ellenőrzésekor az Основна школа „СТЕВАН
СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános iskolánál a 2015.01.01-jétől 2016.04.27-éig
megállapítást nyert, hogy:
 a költségvetési számvitel szervezéséről és a számviteli politikákról és a belső
ellenőrzésről szóló szabályzatban, száma: 35/2011-5 és a költségvetési számvitel
szervezéséről és a számviteli politikákról és a belső ellenőrzésről szóló
szabályzatban, száma:35/2011-5-1
- nem lett megállapítva a szerszámok és leltár legalacsonyabb értéke,
 a központi leltárbizottság:
• nem végezte el az állóeszközök összeírását a 011115-ös kontón – Egyéb
lakóépületek
2015.12.31-ével és ezzel az ellenőrzött
költségvetési
eszközhasználó nem végezte el a könyvelőségi állás összehangolását az
állóeszközöket illetően, amelyek a 011115-ös kontón vannak kimutatva – Egyéb
lakóépületek, a 2015.12.31-ei leltárral megállapított valós állással.
 a leltárbizottság elvégezte az ingatlan vagyon természetbeli összeírását 2015.12.31ei állással, amelyet az alábbi kontókon vezetnek:
011125 Egyéb üzletviteli épületek
011131 Létesítmények az oktatás szükségleteire
011133 Raktárak, silók, garázsok stb.
011193 Sport- és rekreációs létesítmények
014111 Mezőgazdasági földterület
014112 Építészeti földterület
azonban a könyvelőségben a leltár elvégzésének idején nem volt bizonyíték arra,
hogy az összeírt ingatlan vagyon a Stevan Sremac Általános Iskola tulajdonába van,
azaz az
ellenőrzött
költségvetési eszközhasználó nem rendelkezett
az
ingatlanlapokkal vagy adásvételi szerződésekkel vagy más dokumentumokkal,
amelyekkel bizonyítaná, hogy az összeírt ingatlan vagyon a 2015.12.31-ei állással
az ő tulajdonában van.
 A leltárbizottságok:
• elvégezték az állóeszközök, az apróleltár tartalékok és fogyóanyag természetbeni
összeírását, amelyek a közvetkező kontókon lettek kimutatva: 011125, 011131,
011133, 011151, 011193, 011211, 011216, 011221, 011294, 014111, 014112,
015122, 016111, 016121, 016161, 022121, 022211, 022238, de az összeírt
állóeszköz, apróleltár tartalékok beszerzési értékét és a
fogyóanyag értékét a
leltárívekben nem mutatták ki a 2015.12.31- ei állással,
• nem végezték el a könyvelőségi állás összehangolását az állóeszközök, az apróleltár
tartalékok és fogyóanyag, amelyek a közvetkező kontókon lettek kimutatva: 011125,
011131, 011133, 011151, 011193, 011211, 011216, 011221, 011222, 011223,
011224, 011225, 011231, 011241, 011252, 011253, 011261, 011264, 011292,
011293, 011294, 014111, 014112, 015122, 016111, 016121, 016161, 022121,
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022211, 022238 a valós állással, amelyet 2015.12.31-ei állással az összeírással
állapítottak meg ,
nem végezték el a könyvelőségi állás összehangolását az oktatási-, tudományos-,
művelődési- és sportanyag tartalékokat 2015.12.31-ével, amely a 022236-os kontón
van kimutatva - Oktatási-, tudományos-, művelődési- és sportanyag tartalékok
1.158.916,98 dinár összegben a valós állással a 2015.12.31-én megállapított
leltárral 2.203.667,26 dinár összegben,
nem adták meg a leltári számot az ingatlan vagyonra, azaz a lakóépületre, amely
a Madách Imre 1. sz. alatt található,
az álló eszközök segédkönyvében nem könyvelték le a zentai, Madách Imre 1. sz.
alatti lakóépület beszerzési értékét 548.292,33 dinár összegben,
a foglalkoztatottnak a munkaviszony megszűnésétől számított 30 napon belül a
végkielégítést nem fizették ki,
a foglalkoztatott nem küldte el a meghagyónak a jelentést a hivatalos útról
Szolnokra 2015. május 8-án és 9-én, a 2/268-as számú, 2015.05.06-án kelt hivatalos
útról szóló meghagyás szerint,
nem vezetik naprakészen és szabályosan az oktatási-, tudományos-, művelődési- és
sportanyag tartalékok segédkönyvét (kontó: 022236)
nem vezetik szabályosan az állóeszközök segédkönyvét – az állóeszközök
kartonjában: a November 11-e tornatermének a födémje, leltári szám: 3299,
kimutatásra került a beszerzési érték üzletviteli változás 4,800,384.19 dinár
összegben és a leírási érték összesen 1,117,902.19 dinár összegben, ahelyett, hogy az
állóeszközök kartonjában: kétemeletes iskolai épület irodával és távfűtéssel, leltári
száma: 4,
a 2015-ös évben összesen 1.046.603,21 dinárral több eszközt fizettek ki üzletviteli
költségként az alábbi kontókon:
- 416111, 421225, 423111, 423311, 423911, 425111, 425113, 425116, 425211,
425222 és
426913
mint amennyit a 2015. évi pénzügyi tervvel meghatározott rendeltetésre irányoztak
elő.
5. Zentai Gyógyszertár

Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területén a törvény alkalmazásának és az eszközök
rendeltetésszerű és törvényes használatának ellenőrzésekor a Zentai Gyógyszertárban a
2016.01.01-jétől a 2016.07.18-áig terjedő időszakban megállapítást nyert, hogy:
 jogalap nélkül, azaz törvényellenesen eszközöltek áru beszerzését és beépítését,
szolgálat beszerzését összesen 17.500,00 dinár összegben a 039/16-US számú
számla alapján, amely kelt 2016.05.16-án,
 nem vezetik szabályosan az üzletviteli könyvet – az M-58-as könyvelési
meghagyás alapján lekönyvelték a kereseteket a munkabér szerint 220.703,16
dinár összegben a 421111-es kontó tartozási oldalán – a fizetésforgalom költségei,
ahelyett, hogy a 411111-es kontó tartozási oldalára könyvelték volna – Keresetek a
munkabér alapján
 a mobiltelefonok használata költségének összegét a megállapított limit felett
(limit 1.000,00 dinár áfával) nem vonták le a foglalkoztatottak keresetéből a
2016.01.01-jétől a 2016.07.18-áig terjedő időszakban (teljes összeg: 6.159,78 dinár),
 az ellenőrzött költségvetési eszközhasználó 2016.07.18-án összesen 3.330.175,36
dináros pénzeszközzel rendelkezett, azonban a rendelkezésre álló pénzeszközökből
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nem egyenlítették ki az esedékes adósság egy részét sem a beszállítókkal
szemben, amely a felsorolt napon 7.546.901,00 dinárt tett ki,
 a foglalkoztatottaknak stimulációként a 2016-os év júniusi hónapjában összesen
215.543,37 dinárt fizettek ki, annak ellenére, hogy 2016 júniusában a bevételek és
kiadások között a különbség -1.267.663,19 dinárt tett ki (2016.06.30-ával a
beszállítókkal szemben az adósság 32.185.935,93 dinárt tett ki).
6. Историјски архив Сента – Történelmi Levéltár Zenta
Az anyagi-pénzügyi üzletvitel területén a törvény alkalmazásának és az eszközök
rendeltetésszerű és törvényes használatának ellenőrzésekor az Историјски архив Сента –
Történelmi Levéltár Zenta esetében a 2015.01.01-től a 2016.11.18-áig terjedő időszakban
megállapítást nyert, hogy:
 a költségvetési számvitel szervezéséről szóló szabályzatban, száma: 014-93, kelt
2011.09.07-én
• nem definiálták az ismérveket az anyagi javak rendszerezését állóeszközként,
apróleltárként és fogyóanyagként, és
• nem állapították meg a szerszámok és leltár amortizációs kulcsát,
 az üzletviteli könyvek vezetésénél alkalmazott számok és számlamegnevezések
különböznek a számoktól és megnevezésektől, amelyek a keret szabványos
osztályozásáról szóló szabályzattal és a költségvetési rendszer kontótervével kerültek
megállapításra, többek között:
o a montázs garázs esetében ki kell igazítani a kontó számát és elnevezését a
következőkre: Kontó: 011133 – Raktárak, silók, garázsok stb.
o a könyvtári könyvekre ki kell igazítani a kontó számát és elnevezését: Kontó:
016121 – Irodalmi és művészeti alkotások,
 tévesen állapították meg a kontót a következő könyveléseknél:
a könyvtári könyvek beszerzési értékét 246.084,82 dinár összegben a 011322-es
kontó követelési oldalán vezetik – Könyvtári könyvek, ahelyett, hogy a 016121-es
kontó követelések oldalán vezetnék – Irodalmi és művészeti alkotások,
 a 2015-ös évben a villanyáram beszerzését 10.856,56 dinár összegben, több eszközt
fizettek ki, mint ahogyan az a 2015-ös év egységes pénzügyi tervvel lett
előirányozva,
 nem végezték el az állóeszközök összeírását a 011322-es kontón: Könyvtári
könyvek és apróleltár tartalékok, amelyeket a 022130-as kontón mutattak ki – A
használatban levő apróleltár 2015.12.31-ei állással.
III) Foganatosított intézkedések
a) A költségvetési felügyelő által a jegyzőkönyvben javasolt intézkedések
Összhangban a költségvetés-felügyeleti szolgálat megalapításáról és működéséről szóló
rendelet 12. szakaszának 3. és 4. bekezdésével, a költségvetési felügyelő jegyzőkönyvben
javasolt intézkedéseket az ellenőrzött közvetett költségvetési eszközhasználóknak és a
költségvetési eszközhasználóknak:
1) THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központnak, a jegyzőkönyv száma: 47-102/2015, kelt 2016.02.17-én,

848

2) a Szociális Védelmi Központnak, a jegyzőkönyv száma: 47-1-1/2016, kelt
2016.04.15-én és a jegyzőkönyv kiegészítése, száma: 47-1-1-D/2016, kelt
2016.04.26-án,
3) а „Пословни инкубатор“ доо – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zentának, a
jegyzőkönyv száma: 47-2-1/2016, kelt 2016.06.09-én,
4) az Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskolának, a jegyzőkönyv száma: 47-3-2/2016
5) a Zentai Gyógyszertárnak, a jegyzőkönyv száma: 47-4-3/2016, kelt 2016.09.08-án,
és
6) az Историјски архив Сента – Történelmi Levéltár Zentának, a jegyzőkönyv
száma: 47-5-3/2016, kelt 2016.11.30-án.
b) Meghozott határozatok
A törvénytelenségek és hibák elhárítása céljából, amelyek a jegyzőkönyvek alapján
megállapításra kerültek összhangban a költségvetési rendszerről szóló törvény 87.
szakaszának 1. bekezdésével 2 határozat lett hozva (MEGÁLLAPÍTÁST NYERT), éspedig:
•
•

a Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány számára, száma: 47-8-3/2015,
kelt 2016.04.28-án
a THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központnak, száma: 47-104/2015, kelt 2016.06.09-én

A Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumnak Diákotthonnal:
• hivatali jegyzet készült az eljárás felújításával kapcsolatban, száma: 47-5/13
2014 2016.11.09-én, és
• határozat lett hozva az eljárás felújításáról, száma: 47-5-14/2014, kelt
2016.11.09-én.
A jelentéstételi időszakban a fent felsorolt jegyzőkönyvekkel 20 intézkedést
állapítottunk meg, amelyek közül a jegyzőkönyvvel javasolt intézkedés alapján 17
intézkedés el lett hárítva (a felügyelt alany az „Историјски архив Сента – Zentai
Történelmi Levéltár még nem járt el a javasolt intézkedések szerint, mert a javasolt
intézkedések szerinti eljárás határideje 2016.12.31-e volt.)
A jegyzőkönyvekkel többek között az alábbi intézkedéseket javasoltuk:
1) A költségvetési számvitel szervezéséről és vezetéséről szóló szabályzatban az
alábbiakat kell foganatosítani:
 definiálni kell a legalacsonyabb értéket: - a nem anyagi jellegű befektetések és
állóeszközök,
- a szerszám és leltár és / vagy
 megállapítani az apróleltár éves amortizációs kulcsát:
• THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ,
• Szociális Védelmi Központ,
• Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskola,
• „Историјски архив Сента“ – Történelmi Levéltár Zenta,
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2) hogy adjanak leltári számot az állóeszközre és az odaítélt leltári számot tartsák
nyilván az állóeszközök könyvében:
• Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskola,
3) hogy végezzék el a vagyon és a kötelezettségek összeírását, hogy hangolják össze
a könyvelőségi állást a valós állással:
• THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ,
• Szociális Védelmi Központ,
• „Пословни инкубатор“ доо – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zenta,
• Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskola,
• „Историјски архив Сента – Zentai Történelmi Levéltár
4) hogy rendszeresen vezessék az üzletviteli könyveket:
• THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ,
• „Пословни инкубатор“ доо – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zenta,
• Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskola,
• „Историјски архив Сента – Zentai Történelmi Levéltár
5) hogy az eszközök kifizetését elvégezzék:
• Szociális Védelmi Központ
6) hogy kérjék az eszközök visszatérítését:
• Zentai Gyógyszertár (mobiltelefon használat a megállapított limit felett,
stimuláció)
7) hogy végezze el a könyvelést vagy javítsa ki a könyvelést
• THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ,
• Szociális Védelmi Központ,
• „Пословни инкубатор“ доо – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zenta,
• Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskola,
• Zentai Gyógyszertár
• „Историјски архив Сента – Zentai Történelmi Levéltár
8) egyéb intézkedéseket hoztunk a törvényes és kísérő jogszabályok alkalmazása
biztosításának a céljából:
• THURZÓ LAJOS Művelődési-oktatási Központ,
• „Пословни инкубатор“ доо – Üzleti Inkubátor Kft. Сента – Zenta,
• Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“ – STEVAN SREMAC Általános
Iskola,
• „Историјски архив Сента – Zentai Történelmi Levéltár.
IV. A jegyzőkönyvvel
ellenőrzése

javasolt intézkedések és határozatok elvégzésének
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A jegyzőkönyvvel javasolt intézkedések és a határozattal meghagyott intézkedések
ellenőrzését követően HIVATALOS JEGYZET készült az alábbi ellenőrzött költségvetési
eszközhasználóknál:
Sor
sz.

Az ellenőrzött közvetlen és közvetett
költségvetési eszközhasználók és a
költségvetési használók neve

Szám

Dátum

Eljárt a
jegyzőkönyv /
határozat szerint

Hivatali jegyzet

1

Zenta község

47-9-3/2015

2016.02.29.

igen

2

Stevan Sremac Helyismereti Alapítvány

47-8-2/2015

2016.04.19.

igen

„Пословни инкубатор доо - Üzleti
inkubator kft” Сента-Zenta
Thurzó
Lajos
Művelődési-oktatási
Központ

47-2-2/2016

2016.07.11.

47-10-6/2015

2016.07.12.

igen

3
4

igen

5

Zenta község

47-8-7/2012

2016.07.14.

igen

6

Основна школа „СТЕВАН СРЕМАЦ“
– STEVAN SREMAC Általános iskola

47-3-3/2016

2016.11.09.

igen

7

Zentai Gyógyszertár

47- 4-4/2016

2016.11.15.

igen

V. Az ellenőrzés során leggyakrabban megállapított szabálytalanságok
A jelentéstételi időszakban elvégzett ellenőrzésekkor a leggyakrabban megállapított
szabálytalanságok az alábbi törvények és törvénynél alacsonyabb rangú jogszabályokra
vonatkoztak:
a) A költségvetési rendszerről szóló törvény
- a kötelezettségek teljesítése bizonyos rendeltetésekre a költségvetéssel vagy a pénzügyi
tervvel jóváhagyott összegek feletti összegben, vagy, amelyek az érvényes jogszabályokkal
ellentétben keletkeztek (103. szak. 1. bek. 1. pontja)
b) Kormányrendelet a költségvetési számvitelről
- az üzletviteli könyveket nem vezetik naprakészen és szabályosan (9. szak. 2. bek.)
- a segédkönyveket nem vezetik, vagy a segédkönyveket nem naprakészen és szabályosan
vezetik (14. szak. 1. bek. 1., 2., 3. és 4. pontok)
- az általános aktus egyes szakaszai nincsenek összehangolva az érvényes jogszabályokkal
(16. szak. 9. bek.)
- a számviteli okiratok nincsenek biztosítva és lekönyvelve a Kormányrendelet 16.
szakaszának rendelkezései értelmében,
- nem végezték el a vagyoni állapot és a kötelezettségek összehangolását a könyvviteli
nyilvántartásban a valós állással, amelyet a folyó év december 31-ével készült leltárral
rendeznek (18. szak. 2. bek.).
c) Jogszabályok a keresetekről
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- saját bevételeikből a foglalkoztatottaknak törvényes alap nélkül fizettek ki stimulációt (az
egészségügyi intézményekre vonatkozó külön kollektív szerződés 94. szakasza).
VI. Egyéb aktivitások
Az elvégzett ellenőrzésekről készült jegyzőkönyveken kívül készült jegyzőkönyvkiegészítés az alábbinál:
• Szociális Védelmi Központ.
A közigazgatási eljárás keretében megvitatásra kerültek az észrevételek a
jegyzőkönyvekben megállapított tényállásokról, amelyeket az ellenőrzött alanyok nyújtottak
be, amelyekre tájékoztatások készültek és lettek kézbesítve a benyújtott észrevételekre.
A költségvetési felügyelet a hatáskörének kereteiben együttműködött más szervekkel
információcsere, kiegészítő magyarázatok adása céljából, és rámutatott az üzletvitel
folyamán keletkezett problémák megoldásának módjára.
A jelentéstételi időszakban a szervek és szervezetek a jelen szolgálatnak írott
beadványokat nyújtottak be, minden beadványra az előirányozott határidőkön belül
válaszolva lett .
2016.01.01-jétől 11.30-áig írásos vagy szóbeli kérdésre 12 SZAKVÉLEMÉNY lett
kiadva az alábbi költségvetési eszközhasználóknak:
1. Zentai Gimnázium – 2016.01.15-én,
2. Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat – 2016.02.24-én
3. A Zentai Magyar Kamaraszínháznak – 2016.03.09-én
4. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének – 2016.03.22-én
5. A Vöröskeresztnek – 2016.04.22-én (szóbelileg)
6. A Szociális Védelmi Központnak – 2016.05.16-án
7. A Zentai Gimnáziumnak – 2016.06.07-én (szóbelileg)
8. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének – 2016.06.14-én
9. A Zentai Történelmi Levéltárnak – 2016.07.08-án
10. A Zentai Gimnáziumnak – 2016.10.06-án
11. A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskolának – 2016.10.24-én
12. A Zentai Egészségháznak – 2016.10.18-án és 2016.10.24-én.
A szolgálatban foglalkoztatott a jelentéstételi időszakban naponta figyelemmel kísérte
és megismerte a jogszabályok módosítását, melyeket a munkájában alkalmazott.
VII. Nehézségek a költségvetési felügyelet teendőinek elvégzésében
Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálata a fent felsorolt aktivitásokat 1 (egy)
felügyelővel végezte, aki egyben Zenta község költségvetés-felügyeleti szolgálatának a
főnöke is.
Tekintettel a tényre, hogy a költségvetési felügyelet végzi az anyagi-pénzügyi
üzletvitel területe törvényeinek az alkalmazását és az eszközök törvényes használatát a
jelentéstételi időszakban
több ízben jelentkeztek jogi jellegű problémák, amelyek
súlyosabbak és hosszabb időszakban lettek megoldva, mert a szolgálatban nincs
foglalkoztatott jogász.
VIII. A költségvetési felügyelet munkaeredményének értékelése
és

A költségvetési ellenőrzések alkalmával a megállapított szabálytalanságok számának
lényegének az összehasonlítását követően az ellenőrzött közvetlen és közvetett
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költségvetési eszközhasználóknál és a költségvetési eszközök használóinál a 2011., 2012.,
2013., 2014. és 2015. évben a 2016. évben az ellenőrzések alkalmával megállapított
szabálytalanságokkal, megállapítást nyert, hogy a szabálytalanságok száma és lényege
csökkent.

Lengyel Ilona, okl. közgazdász s. k.
Zenta község költségvetés-felügyeleti
szolgálatának a főnöke
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105.
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 92/2011.
sz.) 34. szakasza 1. bekezdésének 9a) pontja és 35. szakasza 1. bekezdésének 3a) pontja,
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 7. pontja
alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az
alábbi
VÉGZÉST
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A 2016. ÉVI ÉVES
MUNKAJELENTÉSÉNEK AZ ELFOGADÁSÁRÓL
I.
A KKT elfogadja Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2016. évi éves
munkajelentését.
II.
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 217-9/2017 - I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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JELENTÉS
ZENTA KÖZSÉG RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A
2016. ÉVI MUNKÁJÁRÓL
1. BEVEZETŐ
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarát (a továbbiakban: törzskar) az alábbi
személyek alkotják:
Ceglédi Rudolf – a törzskar parancsnoka, és a következő feladatokkal rendelkező
tagok
1. Győri István – a törzskar parancsnokának a helyettese
2. Keceli Mészáros Éva - a törzskar vezetője
3. Sarnyai Rózsa Edit – Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a
koordinálása
4. Popov Danilo – riasztás és a műszaki-technológiai ütközéstől való védelem
5. Lőrinc Csongor – járvány elleni védelem
6. Varga Viktor – a fennmaradásban jelentős javak őrzése és növényvédelem
7. Tóth Eleonóra – a romok eltávolítása, és a romok elleni védelem és a romokból
való mentés
8. Kopasz Attila – a közlekedési balesetektől, a hófúvásoktól és következményektől
való védelem
9. A kinevezés még folyamatban van – a szükséges közérdekű szolgálatok sürgős
megalapítása
10. Boros Kornélia – a községi közigazgatási szerv képviselője, aki hatáskörrel
rendelkezik a nyilvános tájékoztatásban – a nyilvános tájékoztatásban illetékes
tag,
11. Krtinić Kristina az SZK Védelmi Minisztériumával való koordinálásra
12. A kinevezés még folyamatban van – a Belügyminisztériummal való koordinálásra
13. Rudics Sándor – a robbanástól és a nem felrobbant harci eszközöktől való
védelem és mentés
14. Muškinja Milan – az evakuációra
15. Nikolić Verikios Ljubica – a veszélyeztetettek és a szerencsétlenül jártak
elhelyezése
16. Dr. Vasas Mihály – radiológai-vegyi-biológiai védelem
17. Knežević Dušan – az árvíz elleni és a vizeken és a víz alatti védelemre
18. Dr. Surján Gusztáv – az egészségügyi elsősegélyre
19. Bodó József – a terep rendezése
20. Biacsi Zoltán - a jószágok védelmére és mentésére
2. A TÖRZSKAR ÉVES TERVÉNEK MEGVALÓSÍTÁSAA
A törzskar a 2015.12.21-én tartott ülésén meghozta a 2016. évi munkatervjavaslatot. A
munkatervjavaslattal megállapítottuk a témák elvi áttekintését, amelyek a törzskar rendszeres
ülésein napirendre kerülnek, valamint az egyéb aktivitásokat a határidőkkel és a
végrehajtókkal.
A tervezett feladatok megvalósításában a törzskar együttműködött a nagykikindai rendkívüli
helyzetek osztályával, a HK tanácsaival, a jogi személyek vezetőivel és más szervezetekkel,
valamint Zenta község Helyi Önkormányzata szerveivel.
A tervezett 20 feladatból az alábbiakat végeztük el:
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1. A törzskar 2015. évi éves jelentésének a megvitatása és elfogadása.
A jelentést a törzskar a 2016.03.30-án tartott ülésén vitatta meg és fogadta
el. Zenta Község Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-én tartott ülésén meghozta a
VÉGZÉST a rendkívüli helyzetek községi törzskara 2015. évi éves jelentésének
elfogadásáról a 217-14/2016-I-es szám alatt.
2. Javaslatok, végzések és meghagyások megküldése a törzskar részéről az
alanyoknak Zenta község területén
Minden dokumentum az alanyoknak határidőben meg lett küldve.
3. Zenta községben a védelmi és mentési
kidolgozása és véleményezése

terv rendkívüli helyzetek esetén

Zenta község területén a rendkívüli helyzetekben a védelmi és mentési tervet (a
továbbiakban: terv) az újvidéki fejlesztési és tudomány-, technológia- és
informatika alkalmazási központjának (CNTI) a munkacsoportja dolgozta ki.:
• Mag. Đurić Branislav, vezető, engedély a kockázatfelmérésre, száma 00030
• Đurić Marko, koordinátor
• Mag. Jeges Mila
• Mag. Miljuš Miodrag
• Kovács Tibor, Zentai Községi Közigazgatási Hivatal
A terv kidolgozására 2016 januárja folyamán került sor.
A terv az alábbiakat tartalmazza:
1. Készenléti terv – készenlét a cselekedetre rendkívüli helyzetekben
2. Mozgósítási terv – a védelmi és mentési erők aktivizálása
3. A veszélyek faja szerinti védelmi és mentési terv
4. A polgárvédelem intézkedéseinek és feladatainak a terve
5. A megfigyelési, korai figyelmeztetési, tájékoztatási és riasztási terv
6. Az erők és eszközök használatának terve
7. Az elemi csapások és más balesetek következményei enyhítésének
elhárításának terve
8. A nyilvánosság tájékoztatásának terve

és

4. Az SZK Belügyminisztériuma hatásköri szerve jóváhagyásának a beszerzése
Zenta község védelmi és mentési tervére rendkívüli helyzetekben (a
továbbiakban: terv)
A terv 2016 januárjában lett kidolgozva és arra kértük a jóváhagyást a 217-8/2016-IIes szám alatt 2016.03.07-én az SZK Belügyminisztériumának hatásköri szervétől, a
rendkívüli helyzetek szektorától, a nagykikindai rendkívüli helyzetek osztályától. A
terv jóváhagyását nem adták meg, mert a hatásköri szervnek volt megjegyzése és
rámutatott annak hiányosságaira. A tervet visszaküldték kiigazítás céljából az újvidéki
fejlesztési és tudomány-, technológia- és informatika alkalmazási központjának
(CNTI).
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5. Zenta község területén az alanyoknak a rendkívüli helyzetekben a védelmi és
mentési terv megküldése (a továbbiakban: terv)
A tervet nem küldtük meg Zenta község területén az alanyoknak, mert kiegészítésen,
illetve kiigazításon van az újvidéki fejlesztési és tudomány-, technológia- és
informatikaalkalmazási központnál (CNTI), a terv jóváhagyásának a megszerzését
követően, a terv és Zenta község területén az elemi csapásoktól és más balesetektől
való veszélyeztetés terve és becslése megküldésre kerül az alanyoknak Zenta község
területén.
6. Zenta község szerveinek az ütközésektől való védelmi terve kidolgozása és
elfogadása, a terrorista aktivitások aspektusából
A szakmai csoport Zenta község szerveinek az ütközésektől való védelmi terve a
terrorista aktivitások aspektusából, amelynek összetétele:
1. Mag. Đurić Branislav, CNTI, a védekezési, biztonsági és védelmi tudományok
magisztere, engedélye a kockázat felmérésére 00030 – vezető
2. Đurić Marko, CNTI, okleveles biztonsági menedzser
3. Kovács Tibor, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalból, a védelmi és
rendkívüli helyzetek alosztályának a vezetője - koordinátor
4. Vučurović Branimir, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalból, aki a rendkívüli
helyzetekkel és a munkaegészségüggyel van megbízva
5. Todorović Milan, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalból, aki a
tűzvédelemmel és a menekültek biztosának teendőivel van megbízva
kidolgozta 2016 januárjában a tervet, összhangban az ütközésektől való védelmi terv
kidolgozásának módjáról és tartalmáról szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye,
82/2012, kelt 2012.8.22-én).
7. A védelmi és mentési rendszer fejlesztési tervének és programjának a kidolgozása
Nem lett meghozva a Szerb Köztársaság védelmi és mentési rendszere fejlesztésének
hosszú távú terve, amely az alapját képezi a helyi önkormányzat, illetve a község védelmi
és mentési rendszere fejlesztési tervének és programjának a kidolgozásához.
8. Az általános rendeltetésű polgárvédelmi egység megalakulása
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/096, 92/11
és 93/12 szám) 98. szakaszának 2. bekezdése és 99. szakaszának 4. bekezdése alapján
megküldtük a HK-nek a levelet az általános rendeltetésű polgárvédelmi egység
megalakításának megszervezésére az önkéntesség elvén, ami nem adott eredményt, mert
nem voltak jelentkezők.
9. A személyes és kollektív védelemre a minimális eszközök beszerzése
A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/096, 92/11
és 93/12 szám) 52. szakaszának 1. bekezdése és az elemi csapásoktól és más balesetektől
való védelem kötelező eszközeiről és felszereléséről a személyes, kölcsönös és kollektív
védelméről szóló Kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 3/2011. sz.. kelt
2011.01.24-én) 4. szakaszának 2. és 5. pontja alapján a 2016. év folyamán beszereztük az
eszközöket és a felszerelést a személyes, kölcsönös és kollektív védelemre az elemi
csapásoktól és más balesetektől.
10. A nyilvános riadóztatási rendszer kifogástalan állapotba hozása
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A rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 111/096, 92/11
és 93/12 szám) 15. szakaszának 12. pontja, 105. szakasza, 131. szakaszának 3. pontja és
132. szakaszának 4) pontja definiálják a Szerb Köztársaság és a helyi önkormányzati
egységek hatáskörét a nyilvános riadóztatási rendszer további kiépítését és karbantartását a
Szerb Köztársaság területén.
A 217-945/13-as számú levél alapján, amelyet a SZERB KÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTÉRIUMA, rendkívüli helyzetek szektora küldött, megküldték Zenta
község területén a riadóztatási eszközök állapotáról szóló jelentéseket.
2016.07.12-én eszközöltük Zenta község területén minden sziréna körbejárását és
vizsgálatát. Ez alkalommal eszközöltük az elektromotoros sziréna kifogástalanságának
ellenőrzését is, a sziréna rövid ideig való bekapcsolásával (2c) és a távrendszer
kifogástalanságának ellenőrzését. Minden szirénát és vezérlő periférikus szekrényt
digitálisan lefényképeztünk.
2016.07.22-én JEGYZŐKÖNYVET vettünk fel a szirénák lokációja bizottsági
körbejárásáról és azok vizsgálatáról a hatásköri szerv képviselői által, a nagykikindai
rendkívüli helyzetek osztályával, Zenta községgel, a rendkívüli helyzetek
védelmi
szolgálatával és a zentai ELGAS KV műszaki személyével. A jegyzőkönyvben megállapított
hiányosságok el lettek hárítva a szirénákat illetően. Zenta község területén, a 10 szirénából
három (3) sziréna nem lett kifogástalan állapotba hozva, mert jogi személyeknél találhatóak,
ahová lehetetlen a hozzáférés. Hat (6) sziréna kifogástalan, míg egynek a Fő tér 1. sz. alatti
lokáción megszakadt a belső PTT installációja a távaktivizáláshoz.
11. A községi törzskar tagjainak a kiképzése
A 2016. év folyamán sor került a törzskar tagjainak a kiképzésére.
10.10-12-éig Nagykikindán tréninget tartottak a témával az árvíz elleni kockázat közös
igazgatása, a tréningen részt vett a törzskar vezetője, Keceli Mészáros Éva.
12. Információ a törzskar tagjainak a lefolytatott képzéséről
A tréninget az IPA határon túli együttműködési program keretében szervezte a Román
Köztársaság és a Szerb Köztársaság. A tréning témája az árvíz elleni kockázat közös
igazgatása volt.
13. Együttműködés a kerületi rendkívüli helyzetek törzskarával és a szomszédos
községek törzskaraival
A rendszeres együttműködés a körzeti törzskarral abból áll, hogy megküldjük nekik a
negyedéves jelentéseket a másodrendű vizeken a munkálatokról, a negyedéves jelentéseket
a nyilvános riadóztatási eszközök állapota elemzéséről és más kért leveleket és jelentéseket
az árvízzel, fölcsuszamlásokkal, tüzekkel és a 2016/2017. évi téli készülődés állapotával
kapcsolatban.
A körzeti rendkívüli helyzetek törzskarának megküldött dokumentumok:
- Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2016. évi munkaterve
- Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara 2015. évi munkajelentése
- Rendeletjavaslat a rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló
rendelet módosításáról és kiegészítéséről,
- Az adatok megküldése Zenta község területén a lehetséges vízellátásról,
- Negyedéves jelentések a foganatosított operatív és megelőző intézkedésekről a II.
rendű vizeken az árvízvédelmet illetően az Észak-bánáti Körzet, Zenta község helyi
önkormányzati egysége területén,
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-

-

Negyedéves jelentéstétel és az állapot figyelemmel kísérése a foganatosított
intézkedéseket illetően a nyilvános riasztórendszer hiányosságainak elhárításáról
Készületek az előttünk álló nyári időszakra
Foganatosított aktivitások a vízellátással kapcsolatban magas hőmérsékletek esetén.
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara megtartott üléseinek áttekintését
a témával Az alanyok állapota, készenléte és felkészültsége az elkövetkezendő téli
időszakra Zenta község helyi önkormányzati egysége területén a 2016/2017. évre (1.
táblázat).
A rendelkezésre álló mechanizáció áttekintése Zenta község területén a hó
eltakarítására a 2016/17. év télen (2. táblázat).
Az esetlegesen veszélyeztetett lakosság és a jószágállomány áttekintése Zenta község
területén a 2016/17. év télen (3. táblázat).
Zenta község területén a 2016. évben az árvizektől, a belvizektől és a
vízfolyamokon a jégtől való védekezés operatív terve.
Adatokat a szakmai operatív csoportról specifikus védelmi és mentési feladatokra.
A szervek és szervezetek áttekintése a címekkel és a felelős személyekkel, akik a
rendkívüli helyzetben a védelemre és mentésre lettek előirányozva, valamint az
anyagi eszközök áttekintése, amelyekkel rendelkeznek, és amelyek használhatóak
a védelemben és mentésben.

Közös ülések a körzeti rendkívüli helyzetek törzskarával és a
törzskaraival nem lettek tartva.

szomszédos

községek

14. A körzeti rendkívüli helyzetek törzskara végzéseinek a megvitatása és lefolytatása.
Megvitattuk és lefolytattuk a 18/105-ös számú, 2015.02.23-án kelt végzést, amelyet
Belgrádban hozott a Köztársasági rendkívüli helyzetek törzskara, amelyet eljuttattak a
községeknek a körzeti rendkívüli helyzetek törzskarának. A végzés szövegének egy része,
amely a helyi önkormányzatokra vonatkozik:
A Köztársasági rendkívüli helyzetek törzskara meghozta az alábbi
VÉGZÉST
1. Elfogadjuk a Szerb Köztársaság területén a nyilvános riadóztatási
rendszerek állapotának elemzését, amely alkotó része ezen
végzésnek.
2. ….
3. Kötelezzük a tartományi, körzeti, városi és községi rendkívüli
helyzetek törzskarait, hogy az üléseiken vitassák meg a nyilvános
riadóztatási rendszer állapotát a saját területükön és hozzanak
javaslatokat azok kifogástalan állapotba való hozására és további
fejlesztésére.
15. Zenta község területén az elemi csapások keletkezése kockázatának folyamatos
figyelemmel kísérése és becslése
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara rendszeresen figyelemmel kísérte
és megbecsülte a válságos pillanatok keletkezésének lehetőségét a hófúvásokkal és
esetleges árvizekkel, valamint más lehetséges elemi csapásokkal kapcsolatban.
16. A védelem és mentés területén a többi aktus kidolgozása és meghozatala
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Kidolgozásra került Zenta község területén a 2016. évben az árvizektől, belvizektől
és jégtől való védelem a vízfolyamokon operatív terve.
17. A törzskar és más szervek nyilvántartásának létrehozása és naprakész állapotban
tartása
Naprakész állapotba hoztuk az adatokat a biztosokról és azok helyetteseiről.
Naprakész állapotba hoztuk a felelős személyek adatait és a kapcsolattartó személyek adatait
a felkészített jogi személyekben és más szervezetekben rendkívüli helyzet esetére és a
rendkívüli helyzetek községi törzskara szakmai operatív csoportjait és tagjait illetően.
18. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara üléseinek a megszervezése
Az első rendkívüli ülést 2016.03.11-én tartottuk Zenta község Városházájának 66-os számú
irodájában 11,30 órai kezdettel, az alábbi elfogadott napirenddel:
1. A vízfolyamok állapota Szerbia Katonasága
területén

kihirdetése

alapján az SZK teljes

2. Minden alany készenléti állapota a védelmi és mentési rendszerben (az esetleges
árvízvédelemre).
3. Zenta község területén a 2016. évben az árvíz, belvizek és a vízfolyamokon a jég
elleni operatív terv.
4. A védelemben és mentésben a speciális szakmai operatív csoportok megalakításáról
szóló végzés módosításáról és kiegészítéséről szóló végzés.
5. Különféle
A második ülést 2016.11.09-én tartottuk Zenta község Városházájának Zöld-termében 11,00
órai kezdettel az alábbi elfogadott napirenddel:
1. Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara előző ülésén felvett jegyzőkönyv
elfogadása
2. Zenta község területén a hó eltakarítására
áttekintése

a rendelkezésre álló mechanizáció

3. Zenta község területén az alanyok állása, készenléte és felkészültsége az
elkövetkezendő téli időszakra.
4. A veszélyeztetett idős háztartások számának becslése, különösen a falvakban, azok
ideiglenes elhelyezésének lehetősége
5. Különféle
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3. A RENDKÍVÜLI HELYZETTEL KAPCSOLATOS DOKUMENTUMOK
ÁTTEKINTÉSE
A 2016. évben, a községi szervek felé, illetve a törzskar önálló hatáskörében az
alábbi dokumentáció került kidolgozásra:
1. A Zentai Községi Képviselő-testület felé:
- Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a megalakításáról szóló
rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet
- Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2015. évi munkajelentése
- Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a 2016. évi munkaterve
- A védelem és mentés specifikus feladatai ellátására a szakmai operatív csoportok
megalakításáról szóló végzés módosításáról és kiegészítéséről szóló végzésjavaslat
2. Zenta község Községi Tanácsa felé:
- Zenta község területén a 2015. évben az árvizektől, belvizektől és a vízfolyamokon a
jég elleni védelem operatív terve.
4. EGYÉB INTÉZKEDÉSEK ÉS AKTIVITÁSOKA
A Zentai KLKV
Bodó József – a törzskarban a terep helyreigazításában megbízott személy, a Zentai
KLKV igazgatója
A 2016-os év folyamán nem voltak jelentősebb rendkívüli helyzetek, minden történést
rendes és tervszerű aktivitásként lehet jellemezni. A rendszeres események közül
megemlíthetőek 3 mélyszivattyú egymás utáni leégése, a csatorna JET és az autós
hulladékszállító szükséges javításai, azonban ezt az év folyamán megoldottuk és nem
okoztunk fennakadást a vízellátásban és a hulladék elszállításában.
Rudics Sándor – a törzskarban a robbanástól és a nem felrobbant harci eszközöktől
való védelemben és mentésben megbízott személy
A 2016-os évben a beavatkozások száma 54 volt, fajtánként: tűzesetek 34, műszaki
beavatkozások 9 és
egyéb beavatkozások 11. A beavatkozások helyszíne: építési
létesítmények 25, nyitott tér 22 és közlekedési eszköz 7. A beavatkozások periódusa:
legtöbb, 11 beavatkozás decemberben volt és a legkevesebb 1-1 áprilisban és
augusztusban.
Az intézkedések javaslata a hiányosságok elhárítása céljából:
- sürgetni kell a munkahelyek kínálatát a PVSJ-ben (5 betöltetlen munkahely a 13
közül, a 2017-es évben várható a munkások számának további csökkenése a
nyugdíjba vonulás miatt – egy tűzoltó dolgozik váltásban!!!)
-

fel kell kutatni annak a lehetőségét és a pénzeszközöket a járműpark és felszerelés
felújítására, különösen a tűzoltók személyes védelmi felszerelését (izolációs
készülékek), és addig a meglévő és elévült járművek megfelelő karbantartására
(pillanatnyilag 3 jármű vár a fékrendszer, önindító, váltóáramú generátor és hasonlók
javítására, ezek közül 2 jármű vár javításra, amelynek letelt a regisztrációja!!)
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-

megelőző intézkedések: a polgárok tudatának növelése a tűzvédelmi intézkedések
foganatosítása terén a saját közegükben (a lakó- és más épületekben, a bemeneti –
tűzvonalakon, a tűz kezdő oltására a felszerelés beszerzése és fenntartása körül a
saját közegükben és hasonlók).

Dr. Vasas Mihály – a törzskarban a radiológai-vegyi-biológiai védelemmel megbízott
személy, a Zentai Közkórház igazgatója
Az elmúlt 2016-os évben nem voltak jelenségek, amelyek rendkívüli helyzetet
okoztak volna, az aktivitások a szokásosak voltak. Nem volt járvány vagy más veszélyes
jelenség, amely a rendkívüli helyzet kihirdetését követelte volna meg.
Dr. Surján Gusztáv – a törzskarban az egészségügyi elsősegéllyel megbízott személy
A Zentai Egészségházban lefolytattuk az általános készültségi intézkedéseket az
egészségügyi intézmény működésére tömeges balesetek feltételeiben.
A hatásköri szervekkel és intézményekkel való rendszeres együttműködés útján és az
érvényes jogszabályok következetes alkalmazásával
biztosítottak a kapacitások a
veszélyeztetett és sérült személyek ellátására különleges feltételekben.
Köszönve az akkreditációs eljárásnak, amelyben a Zentai Egészségház részt vett, és
amelynek fontos szegmentuma a rendkívüli helyzetek területe volt, bezárult a kör a
rendkívüli helyzetekben való reagálásra a felkészítési folyamatot illetően.
Szilágyi Gábor – a Zentai DTD Vízgazdálkodási Kft. képviselője, műszaki igazgató
Zenta község területén a 2016-os év folyamán a következő munkálatokat végeztük el
a vízgazdálkodási létesítményeken:
1. A DKM lecsapolási rendszerének éves karbantartása
• A csatornahálózat iszapmentesítése összesen: 5.698,07 m3
• A vegetáció megakadályozása vegyi úton (283.964,94 din.)
• Munkálatok a betoncsöves átereszek cseréjén Fi 600-ról Fi 800-ra a csatornákon SVII-11-2-1 (2 db) és az S-VII-6-1 (1 db)
2. A védőlétesítmények éves karbantartása (fő védelmi töltés)
• A fű kaszálása a töltésen a D.13.2 szakaszon, a Tisza folyó jobb partján (zentai
szakasz) két alkalommal.
• A rókalyukak szanálása mechanikusan 6 db
• A rókalyukak szanálása kézileg 5 db
• Sorközi taruppolás a védőerdőben a Mákosi szakaszon 4,40 ha
3. Társfinanszírozás a Vajdaság Vizei VKV és Zenta község között:
• Az S-VII-1-1-es csatorna iszapmentesítése a 0+000 km-től az 1+241 km-ig (1861
m3)
• Az S-VII-4-es csatorna iszapmentesítése a 0+450 km-től az 1+612 km-ig (1743
m3)
• Az S-VII-16-os csatorna iszapmentesítése a 0+000 km-től a 0+890 km-ig (1335 m3)
• Az S-VII-19-es csatorna iszapmentesítése a 0+000 km-től az 1+670 km-ig (1670 m3)
• Az S-VII-0-s csatorna iszapmentesítése a 0+000 km-től az 1+000 km-ig (7143 m3) és
a 2+250 km-től a 3+730 km-ig (7760 m3)
• Az S-VII-1-es csatorna iszapmentesítése a 0+800 km-től a 3+000 km-ig (4756 m3)
Összesen: 26268 m3

862

•

Az iszaptalanított anyag szétterítése az S-VII-1-1-es csatorna partján a 0+000 km-től
az 1+241 km-ig (1861 m3)
• Az iszaptalanított anyag szétterítése az S-VII-4-es csatorna partján a 0+000 km-től
a 0+450 km-ig (413 m3) és a 0+790 km-től az 1+612 km-ig (1330 m3)
• Az iszaptalanított anyag szétterítése az S-VII-19-es csatorna partján a 0+000 km-től
az 1+670 km-ig (1670 m3)
• Az iszaptalanított anyag szétterítése az S-VII-15-ös csatorna partján a 0+000 km-től
az 1+340 km-ig (2010 m3)
• Az iszaptalanított anyag szétterítése az S-VII-1-es csatorna partján a 3+000 km-től az
9+200 km-ig (9300 m3)
Összesen: 20053 m3
• Az S-VII-4-es csatorna taruppolása kotrótaruppal a 0+000 km-től az 1+612 km-ig
• Az S-VII-19-es csatorna taruppolása kotrótaruppal a 0+000 km-től az 1+670 km-ig
• Az S-VII-1-es csatorna taruppolása kotrótaruppal a 0+800 km-től a 3+000 km-ig, a
fák kivágása az S-VII 15-ös csatornán a 0+000 km-től a 0+150 km-ig (2323 db)
4. Beruházások
• A Tisza folyó védelmi vonalának az erősítése és megemelése munkálatai a réti
dombtól a Mákosig, a 107+260 km-től a 111-170 km-ig.
Muškinja Milan – a törzskarban az evakuációval megbízott személy, a zentai
Vöröskereszt községi szervezetének titkára
A 2016-os év folyamán a zentai Vöröskereszt képviselője részt vett a rendkívüli
helyzetek községi törzskara ülésein és szükséges információkat adott a rendkívüli helyzetek
községi törzskara tagjainak tájékoztatására.
Amit magán az elején fontos elmondani, hogy rendkívüli helyzetek nem voltak, a zentai
Vöröskereszt folytatta a rendes aktivitásait, ezek pedig a ruházat és lábbeli begyűjtése a
lakosságtól, bizottságok összehívása az elsősegélyre és balesetek során a cselekvésről. A
tavalyi év folyamán összesen 4,145 tonna ruházatot és lábbelit gyűjtöttek össze, amelyet
kiosztottak, nem csak Zentán, hanem a falusi településeken is. Több mint fele az ősz
kezdetétől és a hidegebb napoktól december végéig lett kiosztva.
A szolidaritási hónapban 135 kg élelmet gyűjtöttek be, amelyet átadtak a népkonyhának a
zentai Caritas szervezetnek.
A veszélyeztetett családoknak 500 csomag élelmiszert osztottak ki (6.020 tonna), amelyet a
Vajdasági Vöröskereszt és az árutartalékok igazgatósága biztosított, amelyet a falusi helyi
közösségekkel és a Szociális Védelmi Központtal együttműködve szállítottak le.
A természeti katasztrófák elleni harcra a felkészülés képzés keretében csak egy csoportot
küldtünk el a balesetek esetén való cselekvésre háromnapos képzésre, amelyet az augusztusi
hónap folyamán tartottak a Palánkai Vöröskereszt Bagremari létesítményében, és úgyszintén
egy egynapos képzésre, amelynek a megtartására az újvidéki Majevica kaszárnyában került
sor. Mindezeket a Vajdasági Vöröskereszt szárnyai alatt tartották meg.
A helyi közösségekkel való együttműködésben, éspedig segítség nyújtása céljából az
esetleges veszélyeztetett idős háztartásoknak időjárási viszontagságok és nagy mennyiségű
hóesés esetében elkészítettük helyi közönségenként és Zenta község területén
településenként a veszélyeztetettségi becslést. A becslés a jelen jelentés következő oldalán
található. Minden fent említett teendőkben a Zentai Vöröskereszt önkéntesei összesen 1,074
óra önkéntes munkát végeztek. Az idősekről való gondoskodás programjában igénybe
vettük a geronto házvezetőket, akik segítettek az élelmiszerek és gyógyszerek beszerzésében.
A geronto házvezetők igénybevételének programja befejeződött december végén, és várjuk,
hogy az új nyilvános tendert nemsokára kiírják, hogy folytatni tudjuk a munkánkat.
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A balesetekben cselekvő egység készen volt az aktivitásokra, azonban nem lett igénybe
véve.
Nem volt megjegyzés Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara egyes tagjainak a
munkajelentésére.
Az építésügyi és kommunális teendők osztálya – Kopasz Attila, okl. közl. mérnök
A községi utak és utcák téli karbantartását 2016.01.01-jétől 03.31-éig terjedő
időszakban végeztük Zenta község területén a téli szolgálat operatív terve szerint a 2015/16os téli idényre, száma 344-50/2015-III.
A munkálatokat a szabadkai Vojput Rt. Vállalat – Zentai támaszpont végezte az építésügyi
osztály meghagyása szerint.
Januárban hat beavatkozás volt:
• január 4-én kisebb mennyiségű hó miatt az úttest sóval való beszórása az 1. prioritású
utakon
• január 6-án jégeső miatt beszórtuk az utakat sóval az 1. prioritású utakon
• január 6-án jégeső miatt beszórtuk az utakat Felsőhegyen, Bogarason és Keviben,
• január 7-én a jeges úttest miatt beszórtuk sóval az utakat az 1. prioritású utakon
• január 18-án kisebb mennyiségű hó miatt sóval beszórtuk az utakat az 1. prioritású
utakon
• január 24-én kisebb mennyiségű hó miatt sóval beszórtuk az utakat az 1. prioritású
utakon
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt februárban és márciusban nem volt szükség
beavatkozásra.
A községi utak és utcák téli karbantartása a 2016.11.15-től a 12.31-éig tartó
időszakban szabályozva lett Zenta község területén a téli szolgálat operatív tervével a
2016/17-es téli idényre, száma 344-61/2016-III.
A munkálatokat a szabadkai Vojput Rt. Vállalat – Zentai támaszpont végezte az építésügyi
osztály meghagyása szerint.
A kedvező időjárási viszonyok miatt novemberben nem volt szükség beavatkozásra.
Decemberben két beavatkozás volt:
• december 15-én a jeges úttest miatt az úttestet beszórtuk sóval az 1. prioritású utakon
• december 23-án jégeső miatt az úttestet beszórtuk sóval az 1. prioritású utakon és a
felsőhegyi emelkedőkön.
5. PÉNZESZKÖZÖK
Zenta község költségvetésében az eszközök, amelyeket a polgárvédelemre - rendkívüli
helyzetekre szántak 600.000,00 RSD-t tesz ki.
6. KÖVETKEZTETÉS
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara, mint kulcsfontosságú elem a védelem
és mentés rendszerének felállításában Zenta községben a jelentéstételi időszakban a
munkáját tervszerűen és a hatásköri szervek irányvonalai szerint valósította meg,
összhangban a feltételekkel és lehetőségekkel.
Folytatódott a tartalmas és korrekt együttműködés a szomszédos községek rendkívüli
helyzetek községi törzskaraival és a körzeti törzskarral. A részben nem megvalósított
feladatokat az előző évből áthoztuk a törzskar következő évi munkatervébe.
A szakmai operatív csoportok igénybevételének az elkövetkezendő időszakban nagyobb
jelentőséget és támogatást kell nyújtani.
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A községben a megelőző és előkészületi operatív intézkedések és feladatok lefolytatása a
program szerint történt, összhangban az előirányozott hatáskörökkel.
Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.
PARANCSNOK
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106.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza 1.
bekezdésének 1. pontja és 7. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján
Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT
ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJA ÉS FEJLESZTÉSE 2017-2021. ÉVI IDŐSZAKRA
VONATKOZÓ KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat üzletviteli
stratégiája és fejlesztése 2017-2021 évi időszakra vonatkozó középtávú tervét – melyet a vállalat
Felügyelő Bizottsága a 2017. február 28-án tartott ülésén az NO 01-333-05/2017-2 számú
határozatával hozott meg – jóváhagyja.
II.
Jelen végzést közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 023-3/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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A KLKV Zenta üzleti stratégiájának és fejlesztésének középtávú terve
2017-2027 periódusra
1. A vállalat profilja
1.1. A vállalat státusa, jogi formája és tulajdoni szerkezete
A vállalatot 1949.05.10-én alapították. Különböző átalakítások után 1989.01.01 nyerte el végleges
szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31-én kapta.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 08139679 törzsszám alatt, 101101238 PIB
számmal (adóazonosító szám) került bejegyzésre a Gazdasági Alanyok Cégegyzékébe a Gazdasági
Cégjegyzékek Ügynökségénél.
A közvállalat jogi személy és közérdekű tevékenységet lát el
A közvállalat alapítója Zenta község helyi önkormányzata, törzsszáma: 80384090, székhelye Zenta, Fő tér
1. szám
A vállalat jogi helyzete és státusa szabályozva van az Alapitói okirattal és a vállalat Statutumával. Az
alapítói okirat utolsó változása 2016-ban történt, a törvénnyel összehangolva.
A vállalat működésének jogi formája "közvállalat". A vállalalatnak Zenta község a tulajdonosa, 100% -os
tőke tulajdonjoggal.
A KLKV a 2008-as évben egy minőségbiztosítási szabványrendszert vezetett be (SRBS ISO 9001/2008),
amely meghatározza a víziókat a minőség politikában.
MINŐSÉG POLITIKA
A minőségbiztosítás a szolgáltatásnyújtásban
az üzleti siker alapja a KLKV Zenta további fejlődéséhez
A minőségi szolgáltatás legfontosabb a munkafeladatokban
Prioritásunk megfelelni ügyfeleink követelményeinek
és elvárásainak.
A szolgáltatások minőségének teljesítéséhez
meghatározott felelősségek, hatáskörök és összefüggések vannak
melyek mind kapcsolatban vannak a minőségrendszerrel.
Törekszünk hiba nélkül dolgozni,
tiszteletben tartjuk szabványainkat a szolgáltatások minőségéről,
amik minőségrendszerünkben vannak lefektetve
Folyamatosan kell javitani a minőségrendszert
Minden szervezési egységben probálunk fejleszteni
a munkában és a szolgáltatások végzésében.
A szolgáltatásnyújtás alapelve az, hogy elkerüljük a
nem-megfelelőséget
Szakmailag képezzük magunkat,
mert minden munkás folyamatos képzés és oktatása által
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aktivan hozzájárul a minőségi program megvalósításához.
Folyamatosan felülvizsgáljuk és fejlesztjük a minőségrendszert
A vállalati vezetés, élén az igazgatóval felügyeli,
ellenőrzi és felülvizsgálja a minőségrendszert,
akik egyben a minőségpolitika végrehajtásáért a felelősek.
Profeszionálisan és felelősségteljesen dolgozunk
A professzionalizmus és az elszámoltathatóság a foglalkoztatottak teljesitményére kihat,
ez a minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításának az előfeltétele .
A minőségi rendszer alapja a KLKV vállalatban a munkások szakmai képzettsége, a munkakultúra
és viselkedés, a felelősség és állandó ellenőrzés, a folyamatos beruházások a fejlesztésbe, a tehnikai
felszereltség javitása, a hosszútávú üzleti kapcsolatok ápolása
A minőségpolitika célkitűzéseinek megvalósításához az ISO 9001-es SRBS szabvány következetes
alkalmazása szükséges, ezáltal a KLKV Zenta folyamatosan erősiti hirnevét és hozzájárul a szakma
fejlesztéséhez
Célunk, hogy minden megbízást és elvárást a felhasználóink irányában sürgösen, halogatás nélkül
feldolgozzunk és realizáljunk.
1.2. A KLKV Zenta közérdekű tevékenységei
A vállalat mint közvállalat lett megalapítva, feladata elvégezni a kommunális tevékenységeket
közérdekű tevékenységként Zenta Község területén és elláttni a létfentartáshoz fontos kommunális
szolgáltatásokat a fizikai és jogi személyeknek a következő területeken: víz szolgáltatása és tisztítása,
atmoszférikus és szennyvíz elvezetése, kommunális hulladék kezelése, temető karbantartása és temetkezési
szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és utcák karbantartása, a közfelületek
takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek végzése.
1.3. Használati jog a köztulajdon erőforrásai felett és az össztőke értéke
A közvállalat saját tulajdonnal rendelkezik és a Törvénnyel összhangban kezeli.
A közvállalat tulajdonát ingatlanok és ingóságok feletti tulajdonjogok képezik, valamint pénzbeli eszközök,
értékpapírok és más tulajdonjogok a Törvénnyel öszhangban, beleértve a használati jogot a köztulajdon
erőforrásai felett.
A közvállalat használhat köztulajdonban- és más tulajdonban lévő eszközöket a törvénnyel és alapítói
ügyirattal valamint szerződéssel összhangban.
A közvállalat törzstőkéje 2002.12.31-ével 177.728.000,00 RSD (százhetvenhétmillióhétszázhuszonnyolcezer és 00/00 dinár), mely összeg a törzstőkének a gazdasági társaságok jogállását
szabályozó törvénnyel előirányozott módon elvégzett felbecslésével került megállapításra.
A közvállalat össz törzstőkéje pénzbeli tőke.
A közvállalat és a tőketársaság törzstőkéje a bejegyzett alapítói betét pénzösszegben kifejezve.
2. Jogszabályi és stratégiai keretek nemzeti és helyi szinten
2.1. A KLKV Zenta irányítására kiható alaprendeletek
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Törvényes keretek
A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 54/09. 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 és 103/15)
A közvállalatokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye 15/2016)
A kommunális tevékenységről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 88/11)
A gazdasági társaságokról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/11 és 99/11, 83/14 és 5/15)
Szerződéses viszonyról szóló törvény (JSzSzK Hivatalos Lapja 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, JSzK
Hivatalos Lapja 31/93 és SzCG Hivatalos Lapja 1/03-alkotmányos alapszabály)
Általános forgalmi adóról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 84/04, 86/04, (kiig.), 61/05,
61/07, 93/12, 108/13, 6/14- egyeztetett din. összeg, 68/14 másik törvény, 142/14, 5/15 egyeztetett
din. összeg, 83/15 és 5/16 - egyeztetett din. összeg,)
Számviteli törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 62/13)
Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos
Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése)
Törvény a pénzügyi kötelezettségek határidejéről a kereskedelmi ügyvitelben (SzK Hivatalos
Közlönye,119/12 és 68/15)
Vízekről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 30/10 és 93/12)
Hulladékkezelésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 36/09, 88/10 és 14/16)
A tervezésről és építésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, (kiig.), 64/10,
24/11, 121/12, 42/13-az AB döntése, 50/13 - az AB döntése, 98/13, 132/14 és 145/14)
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14-másik törvény)
Biztonságról és munkaegészségről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 101/05 és 91/15)
A közbeszerzésről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 124/12, 14/15 és 68/15)
A közigazgatási eljárásról szóló törvény (JSzK Hivatalos Lapja 33/97 és 31/01, és SzK Hivatalos
Közlönye, 30/10)
Munkatörvény (SzK Hivatalos Közlönye, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 és 75/14)
A közérdekű információk szabad hozzáféréséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 120/04,
54/07, 104/09 és 36/10)
A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló
törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14)
Fogyasztóvedelmi törvény (SzK Hivatalos Közlönye 62/14 és 6/16-másik törvény)
Külön kollektív szerződés a Szerb Köztársaság területén lévő közvállalatoknak (SzK Hivatalos
Közlönye 27/15)
Kormányrendelet: 023-11810/2015, 2015.11.05. dátummal
A közvállalatok keresetei elszámolásának módjáról és kifizetésük ellenőrzéséről szóló
kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye, 27/2014)
A transzfereszközöknek a Szerb Köztársaság költségvetéséből a helyi önkormányzati egységbe való
átutalásának, illetve a keresetadóhoz és nyereségadóhoz tartozó résznek az autonóm tartományba
való átutalásának ideiglenes beszüntetéséről szóló kormányrendelet (SzK Hivatalos Közlönye 6/06
és 108/08)
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/11)
A zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat alapszabálya (Zenta Község Hivatalos Lapja, 04/13 )
2.2. Nemzeti stratégiák a KLKV Zenta működési területeire vonatkozóan
A törvény értelmében a kommunális tevékenységek azok a közüzemi szolgáltatások, amelyek
jelentősek a magán- és jogi személyek létszükségleteinek megvalósításához. A helyi önkormányzat
kötelessége a szolgáltatások megfelelő minőségének, terjedelmének, hozzáférhetőségének és
folyamatosságának feltételeit biztosítani, valamint a végrehajtás feletti ellenőrzést végezni.
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A kommunális szolgáltatások ellátásához szükséges feltételek biztosítása magába foglalja a
kommunális infrastruktúra kapacitásának és működőképességének növelését, az infrastruktúra kiépítéséhez
a pénzügyi források biztositását, a szolgáltatások minőségének követését, valamint intézkedéseket hozni a
szolgáltatások folytonossága érdekében a magán- és jogi személyek létszükségleteinek megvalósításához.
A kommunális szolgáltatást elláthatja közvállalat, gazdasági társaság, vállalkozó, vagy más üzleti alany.
2.3. A községi fejlesztési stratégia
Zenta község fejlesztési stratégiája a fejlődés általános stratégiai terve, amely irányt ad és meghatározza a
tevékenységeket Zenta község jövőbeni fenntartható fejlődéséhez.
Ez a stratégia lényegében az élet, a munka és a lokális közösség fenntartható fejlődésére vonatkozik Zenta
községben. A fenntarthatóság a természeti erőforrások oly mértékű használatát jelenti, amely lehetővé teszi
e természeti erőforrások megújulását, illetve nem rontja azok minőségét a jövő nemzedékei számára.
A helyi gazdaságfejlesztés területén jelentkező növekvő munkamennyiség miatt a község 2008-ban
megalakította a Helyi Gazdaságfejlesztési Irodát (a folytatásban: HGFI),mely ma formailag a zentai
Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és pénzügyi osztályához van besorolva.
A HGFI teendői a következők:
- ellátja a stratégiai és egyéni tervek kidolgozásának teendőit a község fejlődése
szempontjából jelentős területeken,
- szakmai analíziseket végez, melyek nélkülözhetetlenek a prioritások megállapítása érdekében a község
fejlesztése területén,
- a helyzet analitikai nyomonkövetésével kapcsolatos teendőket lát el a gazdaság területén,
- figyelemmel kíséri az adatokat és véleményt ad a vállalatok magánosításáról a község területén,
- megszervezi a község gazdaságfejlesztési stratégiája megvalósítása figyelemmel kísérésének teendőit és
részt vesz a projektumok nyomon követésében és megvalósításában a helyi gazdaságfejlesztés területén,
- kapcsolatokat létesít és gondoskodik az új befektetőknek a községbe való vonzásáról,
- kapcsolatot létesítés és együttműködést valósít meg a minisztériumokkal és az illetékes
tartományi közigazgatási szervekkel, amelyek bizonyos teendőket a községre ruháztak át a
gazdaság és a helyi gazdaságfejlesztés területéről,
- követi a gazdaságfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi irányzatokat,
- kidolgozza a nagyberuházásokra és a tőkehalmozásra vonatkozó projektumokat,
A stratégia egyes mutatói a következők
A gazdasági fejlődés mutatói
1.Fejlettségi szint
2.Átlagos bruttó jövedelem
3.A foglalkoztatás helyi koefficiense
4.Az összes tevékenység és a foglalkoztatási ráta
5.A munkanélküliség foka
6.Üzleti tér
7.A bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók száma
8.A gazdasági társaságok és vállalkozók számának mozgása
9.A turisták száma a lakosság számához viszonyítva
10.A község eladósodásának mértéke
11.A község fiskális kapacitása–a forrásjövedelmek megvalósítása(fiskális formában)lakosonként
12.A helyi önkormányzatok fejlődésének ösztönzői
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Életminőségi mutatók
1.Munkabíró kontingens
2.A középiskolát, főiskolát és egyetemet végzett lakosok aránya
3.Az utak hossza km/km²
4.A lakosok száma egy társadalmi, kulturális, rekreációs objektumra vonatkoztatva
5.Az egy orvosra eső lakosok száma
6.A szociális védelmet igénybevevők részvétele az összlakosságban
Az élettér és az infrastruktúra mutatói
1.A felszíni vizek minősége
2.A biztonságos ivóvízzel rendelkező háztartások
3.A szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozott háztartások
4.A napok száma rossz minőségű levegővel
5.Elhagyott és szennyezett földterületek
6.Városi hulladék a tárolás fajtái szerint
7.Újrahasznosított hulladék fajták szerint
8.Az összesített üzemanyagonkénti energiafogyasztás
9.A gázvezetékre való rácsatlakozások százaléka
2.4. Településrendezési tervek
Zenta település általános terve( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Zenta község területrendezési terve( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Bogaras település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Felsőhegy település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Tornyos település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Kevi település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Folyamatban van az új Zenta község területrendezési terv kidolgozása
Vízellátás
Összhangban a startégiai orientációval a legjobb minőségű vízellátást egy regionális vízellátó rendszer
fejlesztésével érhető el (ez esetben a felső Tisza regionális rendszer), amelyből biztosítható Zenta község
lakosságának a vízellátása valamint azok a tehnológiai folyamatok ellátása amelyekhez nélkülözhetetlen a
legjobb minőségű víz. Hosszútávon a vízellátás probléma megoldható egy központi vízkezelési rendszer
létrehozásával, a földalati vizekere alapozva és/vagy a Tisza vizére, illetve az összekötő vezetékek
kiépitésével a község minden településéig. Addig a vízellátás fejlesztési iránya a meglévő illetve új
vízmezőkön az új kutak fúrása és egyedülálló vízminőség javitó berendezések beszerelése.
Szennyvízelvezetés
Zenta település szennyvize egyesített csatornahálózati rendszerrel, közös gyűjtővel elvezetődik a
szennyvíztisztító telepig. A településtől délen fekvő szennyvíztisztító 2005-óta múködik, és a jelen
befogadó képessége kielégiti a szükségletet, de maximálisan ki van használva. A következő fejlesztési fázis
a tervezett szükséges kapacitás növelése. A község többi településein tervben van a különálló megfelelő
kapacitású szennyvíztisztítók kiépitése
Hulladékkezelés
A hulladékkezelési rendszer működése által biztositható a hulladékmennyiség csökkenése, a hasznos
összetevők kiválasztása, a racionális hulladékgyüjtés és tárolás. Ugyanakkor figyelembe kell venni a
beruházásokat, a tevékenységek dinamikáját, valamint a pénzügyi és tehnológiai készenlétet az új rendszer
beveztéséhez. A községi hulladéklerakó területén szükséges megvalósitani a szanálási tervet és részben
lezárni a lerakót, csökkenteni a negatív hatásokat a környezetre. A területet továbbra is használni kell a
regionális halladéktároló megnyitásáig. A regionális hulladékkezelés bevezetése után az egész területet
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rekultiválni kell és szanálni. A regionális hulladékkezelés kereteiben Zentán egy transzferállomás épül
hulladék kiválasztási berendezéssel, ahol a Zenta és Csóka községből begyűjtött hulladék kerül kezelésre.
2.5. Egyéb lényeges dokumentumok
Zenta község helyi hulladékgazdálkodási terve 2010-2020.
Zenta község árvízvédelmi terve (2010-ből)
Zenta község rendkívüli helyzetekben való védelmi és mentési terve (2010-ből).
3. Az alaptevékenységek fejlesztési stratégiája és fejlesztási irányok a 2017-2022 periódusban
A Zentai KLKV alapfunkciója, a rábízott kommunális tevékenységek kereteiben, a község
lakosságának és más fogyasztóinak a kommunális szükségletei folytonos és minőségi ellátása.
E vonatkozásban a következő periódusban a vállalat üzleti fejlesztését amennyire csak lehet a megbízott
tevékenységek előremozdításának kell alárendelni
1 emelni a szolgáltatások hozzáférhetőségét
2 emelni a szolgáltatások megbízhatóságát és stabilitását
3 emelni a szolgáltatások minőségét
3.1. Jelen fejlettségi szint, az alaptevékenységek fejlettségi mutatói
A 2016-os évre számlázott megvalósulások alapján a 2017-es évre a következő fizikai mennyiségeket
tervezzük
2017

INTÉZMÉNYEK JOGI
SZEMÉLYEK

LAKOSSÁG

ÖSSZESEN

VÍZELLÁTÁS
м3

64.642,40

45.973,2

800.189,30

910.804,90

SZENNYVÍZELVEZETÉS 63.996,18
м3

112.518,7

728.420,71

904.935,59

SZENNYVÍZTISZTÍTÁS
м3

63.996,18

115.023,6

737.334,40

916.354,18

SZEMÉT ELHORDÁSA
м2

533.780,41

908.888,4

6.524.926,2

7.967.595,01

Tervezett fizikai mennyiségek az elkövetkező években
ÖSSZESEN
2018
2019

2020

2021

Vízellátás
м3

910000

910000

900000

900000

Szennyvízelvezetés és
tisztítás м3

900000

900000

850000

850000

Szemét elhordása
м2

8000000

7500000

7500000

7500000
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3.2. Célok és prioritások az alaptevékenységek fejlesztésében
Célok
A vállalat célja meghatározni a vállalat törekvéseit összhangban a vállalat küldetésével, a tervezett
állapotok és eredmények megvalósításában. A célok képezik az elsődleges tervi döntéseket a vállalat
fejlődésében.
Célok listája
1

1
Javítani a megfizettetést a fogyasztói névjegyzék frissítésével

2

A mikrohálózatok átvétele

3

Vízórák cseréje

4

A központi épület energetikai jellemzőinek javítása

A vállalat hosszútávú üzleti stratégiájának és fejlesztésének tervével összhangban, a hulladék kezelési-, a
vízellátási- valamint a szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer fejlesztése a következő öt éves periódusban
Szemétkihordás
Pokazatelj Mutató

VREDNOST 2016

A község lakosainak száma

22900

A szolgáltatással fedett lakosok száma

20000

A szolgáltatással fedett háztartások száma

8061

Elszállitott hulladék mennyisége (m³/god)

38464

A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma

414

Elszállitott hulladék mennyisége (t/god)

7500

Aktiv hulladékszállitó járművek száma

3+1

Általános távolság a lerakótól (km)

2,5(grad)

A KLKV alkalmazottainak száma

119

Alkalmazottak száma a hulladékgazdálkodásban

16

25(sela)
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Mutató

2018

2019

2020

2021

A tevékenység hozzáférési szintje 87,33
a teljes népességhez viszonyítva
%-ban

90

92

94

95

A hulladékgazdálkodásban
0,8
alkalmazottak száma 1000 lakosra

1

1

1

1

A lakosság száma, akiket egy spec. 6700
jármű szolgál

6700

6700

6700

6700

2,13

2,13

2,13

2,13

A hulladékgazdálkodásban
alkalmazottak száma/1000t
begyűjtött hulladék

2017

2,13

Vízellátás
Mutató

ÉRTÉKEK 2016

Község össznépessége

22900

Tevékenységgel fedett lakosok száma

21800

A tevékenységgel fedett háztartások száma

8099

A tevékenységgel fedett jogiszemélyek és vállalkozók száma

330

Aktív vízórák száma

6922

Kitermelt víz mennyisége

1252096 (m³/év)

Vizvezeték hossza (prim. és szek.)

Zenta település 100 km

Számlázott vízfogyasztás-háztartások

767959 (m³/év)

Számlázott vízvogyasztás-jogi személyek és vállalkozók

114510 (m³/év)

Az alkalmazottak száma a KLKV ben

119

Alkalmazottak száma a vizellátásban

12 vízvezeték karb.+6 kutak karb.

Mutató

2017

2018

2019

2020

2021

Vizveszteség (számlázott és
kitermelt viszonylaga) %

29,52

28

27

26

25

A szolgáltatás hozzáférési szintje 95,19
a teljes népességhez %

96

97

97,5

98

A vízellátási részleg
alkalmazottainak száma 1000
házi bekötésre

2,6

3

3,2

3,5

4

A vízellátási részleg
alkalmazottainak száma 1km
vízhalózatra

0,18

0,2

0,24

0,28

0,3
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Szennyvíz elvezetése és tisztítása
Mutató

ÉRTÉKEK 2016

Község össznépessége

22900

A szolgáltatással fedett lakosok száma

17000

A szolgáltatással fedett háztartások száma

6827

A szolgáltatással fedett jogiszemélyek és vállalkozók száma

275

Csatlakozások száma a szennyvzíelvezető hálózaton

5709

Számlázott szennyvízmennyiség - háztartások

709996 (m³/év)

Számlázott szennyvízmennyiség – jogi személyek és
vállalkozók

178152 (m³/év)

Szennyvizelvezetőhálózat hossza

88 (km)

A KLKV ben alkalmazottak száma

119

Alkalmazottak a szennyvizelvezetésben

12

Mutató

2017

2018

2019

2020

2021

A szolgáltatással hozzáférési
szintje az összlakossághoz
viszonyítva %-ban

74,23*

76

78

80

82

A csatornázási részleg
alkalmazottainak száma 1000
bekötésre

1,75

1,8

2

2,1

2,5

A csatornázási részleg
0,13
0,13
0,13
0,14
0,15
alkalmazottainak száma 1km
szennyvízhálózatra
*A mutató a község összlakosságára vonatkozik. Szennyvízhálózat csak Zenta településen épült ki.
3. Célok eléréséhez szükséges fontos tevékenységek
1. Emberi erőforrások erősítése
A megfelelő szakemberek hiánya egyre nagyobb gondot jelent a tevékenységek ellátásában. Az
érvényben levő előírások nem teszik lehetővé a megüresedő munkhelyek betöltését.
Minden szolgálat 24 órás ügyeletben működik, és a jelenlegi munkások számával ezt szinte lehetetlen
megszervezni. Az évi szabadságok idején szintén biztosítani kell a helyettesítést.
A nemzeti jövedelem tervezett növekedését figyelem előtt tartva (2,7 %), és az egyébb pozitív gazdasági
változások következtében a KLKV által végzett szolgáltatások minőségi szintjének emelése is szükséges
lesz. Mindez szükségessé teszi a dolgozói létszám emelését úgy a vízszolgáltatás, mint a
szennyvízelvezetés és hulladékgazdálkodás terén is.
A 2017-2021 periódusban, a helyi önkormányzat által kijelölt tevékenységek megfelelő ellátása
érdekében szükséges megnövelni a foglalkoztatottak számát, a Kommunális tevékenységről szóló törvény
és más kísérő törvények alapján átlagban minden tevékenységnél évente 5 foglalkoztatottal.
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Munkaerő szükséglet a mutató szerint
Év

2017

Hulladékgazdálkodás

2019

2020

2021

2,7

1,3

3,4

3,4

Foglalkoztatási 0,3
tilalom
1

1,3

0,6

2,7

1

1

1

Vízvezetékhálózat
Csatornahálózat

2018

2. Beruházások járművekbe és felszerelésbe
Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjárműparkja nagyon elöregedett, ezért a
karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint a
mehanizáció nem eléggé felszerelt.
A fentiek alapján, a pénzügyi lehetőségekkel összhangban, szükséges befektetni járművek és más
mehanizació beszerzésébe.
3. Az informatikai rendszer fejlesztése és optimalizálása a teljesitmény követése eszközeként
Az informatikai rendszerek folyamatosan alkalmazkodnak az új előirásokhoz. Felhasználásrban
vannak a Nord Soft (könyvelés), Paragraf Lex (jog), IPC (közbeszerzés).
4. A vállalat munkájának és szervezésének elősegítése
4.1. A vállalat irányitási, vezetési és szervezési rendszerének elősegítése
Középtávon a kommunális szolgáltatások ellátásában egyre nagyobb befolyást kap a magánszféra,
mint köz-és magánszféra partnerség, vagy mint korporatív irányitás a közvállalatban. Erről csak az alapító
hozhat megfelelő döntéseket.
4.2. A vezetés, felügyelet és ellenőrzés irányvonala
A tevékenységek hatékony és gazdasági ellátásának érdekében a munkálatok és munka feladatok elvégzése
feloszlódik szektorokra, osztályokra és szakszolgálatokra
A vállalat szervezése, szektorok, osztályok és szakszolgálatok
I ÁLTALÁNOS RÉSZLEG és szakszolgálatai
ált. és adm. ügyek szakszolgálat
általános műszaki szakszolgálat és takarítószolgálat
mezőőri szakszolgálat
közbiztonsági ügyek szakszolgálata
II MŰSZAKI RÉSZLEG osztályai és szakszolgálatai
A) Viz és csatorna-hálózat osztály
▪vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat
▪kutak,vízmező, és szivattyúk karbantartó szakszolgálata
▪szennyvíztisztító üzemeltetése
▪szennyvízhálozat karbantartási szakszolgálata és beruházások megvalósítása
▪ivóvízminőség ellenörzés szakszolgálata
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B) Köztisztasági osztály
szemétkihordás és lerakás szakszolgálata
zöldfelületek karbantartói szakszolgálata
közfelületek takarítása szakszolgálat
piac és vásár szakszolgálata
temetkezési szakszolgálat
parkolói szakszolgálat
III KERESKEDELMI –BERUHÁZÁSI RÉSZLEG és szakszlgálatai
beruházási szakszolgálat
beszerzés és raktározás szakszolgálata
géppark karbantartás szakszolgálata
IV GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI RÉSZLEG és szakszolgálatai
kommunális tevékenységek szakszolgálata
automatikus adatfeldolgozás szakszolgálat
A szektorokban, osztályokban és szakszolgálatokban dolgozó munkavállalók feladata, hogy a
meghatározott feladatokat lelkiismeretesen, jól, gyorsan és gazdaságosan végezzék.
A munka folyamatában a munkavállalók kötelessége ápolni és fejleszteni az eggyütműködést és megértést,
megőrizni a munkaeszközöket és azokat gondosan használni, valamint törekedni a vállalat érdekeinek
megvalósítására.
4.3. Szabványosított eljárások bevezetése

Minőségbiztositási szabványrendszer bevezetése

Áttérés a minőségbiztosítási szabványrendszer újabb veziójára ISO 9001:2015 az ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés és tisztítás, hulladék kezelés eljárásaiban, valamint a HACCP élelmiszer-biztonsági
szabványrendszer bevezetése az ivóvízellátásban.
4.4. Adatbázisok, integrált információs rendszerek, térinformatikai tehnológia (GIS), és jelentések
automatikus generálása
Már több éve folyamatban van a földalatti kataszterek kidolgozása (vízvezeték, csatornahálózat, telefon,
kábelnet, villany, távfűtés, gázvezeték... ) amit szerves egésszé kellene tenni.
Az építkezési engedélyek kiadásának egyesített eljárása már folyamatosan működik.
A jogszabályok szerint tevékenységéből fakadóan a vállalat csatlakozott a meglévő adatbázisokhoz és
információs rendszerekhez (NRIZ, LRIZ).
Az építkezés engedélyeztetésének az egyesített eljárás rendszerében a vállalat aktiv részese.
Megtörténtek az első lépések a községi GIS rendszer felépítéséhez.
5. Emberi erőforrások és foglalkoztatási terv
Az emberi erőforrások és foglalkoztatási terv jelentősen függ a jövőbeli tulajdonosi szerkezetváltozástól.
Jelenleg az érvényben lévő jogszabályok tiltják új dolgozók foglalkoztatását és meghatározzák a
közszférában foglalkoztatottak számát, csak a szükségleteket lehet meghatározni az adott tevékenységhez.
5.1. Optimális szerkezet és a munkavállalók száma
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A tevékenységek rendszeres ellátásához már a mostani határozatlan időre alkalmazottak száma is a
szükségletek alatt van, hiányzik 2 gépkocsivezető speciális járműre és 10 munkavállaló középszintű
végzetséggel. A hiányzó plussz munkaerőt a meghatározott időre alkalmazottak biztositják (max 10%- a a
határozatlan időre alkalmazottak számából) valamint közbeszerzés utján bevont munkavállalók különféle
segédmunkák végzésére.
Az alaptevékenységek ellátásának és minőségi szolgáltatás nyújtásának feltétele a szakképesített
munkavállalók szükséges száma.
A fogyasztók száma növekedése minden szolgáltatásban befojásolja a munkások számának növekedését,
valamint a kötelező tevékenységek ellátása (pl. vízóraolvasás gyakorisága, vízóra csere, szelektiv
hulladékgyüjtés...)
5.2. A középszintű vezetés kulcsemberi és a magasan specializált profilok szak-képesitése
Folyamatosan követődnek a munkavédelmi és tüzvédelmi szabályzatok, a biztonsági szabályzatok,
könyvelési szabályzatok, minőségi rendszerekre vonatkozó szabályzatok, általános igazgatási szabályzatok,
közlekedésbiztonsági szabályzatok, és más ami érinti a munkálatok végzését.
Az ezekkel kapcsolatos változások nyilvántartásban vannak vezetve .
5.3. Munkaerő biztositás a szezonális és más ideiglenes munkálatokhoz
A munkálatok megnövekedett terjedelmét részben fedi a közmunkások alkalmazása, részben a
szükséges külső különböző tevékenységekre szakképesitett dolgozók alkalmazása szolgáltatáson keresztül.
6. A kommunális alapszolgáltatások árpolitikája
6.1. A kommunális szolgáltatások ára a költségek fedése szinten
Az árak képzésének elve az előállítási költségek lefedése, valamint az intervenciós karbantarási szint,
felhalmozódási rész és akkumuláció nélkül
6.2. A fejlesztésre tervezett árrész
A beruházási és fejlesztési összetevővel eddig nem lehetett számolni. A fejlesztési aktivitásokat
kizárólag különböző adományokból és előirányzott céleszközökből lehetett megvalósítani.
6.3. Optimális mértékegységek az elvégzett szolgáltatás mérésére
A hulladék kezelési tevékenységnél a jövőben be kell vezetni a termelt hulladék mérését, vagy a
háztartásban élő tagok számát venni alapul, illetve más normativát alkalmazni a jelen módszer helyett.

Kommunális
szolgáltatás

Mérétékegység

Mérési módszer

m3

Mérőműszeren leolvasott fogyasztás

Ivóvíz
Szennyvízelvezetés és m3
tisztítás
m2

Mérőműszeren leolvasott vízfogyasztás
Lakás illetve üzlethelység területe
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Háztartásban élő
személyek száma

A háztartásban élő személyek feljegyzett
száma

Családi házartás

Feljegyzett háztartás

Liter

A hulladéktároló edény térfogata szerint

Kg

A tárolt hulladék súlya szerint

Szemétkihordás
(hulladékkezelés)

6.4. Az "Egy szolgáltatás - azonos ár" elv alkalmazása
A kommunális tevékenységekről szóló törvény alapelveivel összhangban, a zentai KLKV többek közt
tervezi hogy ebben a középtávú periódusban teljesen megszünteti a dijszabás különbséget a háztartások és
jogi személyek között, következő dinamikát alkalmazva:
Dijszabás aránya: háztartások/ gazdaság
Kommunális 2017
2018
szolgáltatás

2019

2020

2021

Víz

1 : 2,72

1 : 2,2

1 . 2,0

1 : 1,5

1 :1

Szennyvíz

1 : 3,6

1:3

1 . 2,,5

1 : 1,5

1 :1

Szemét
elhordás

1 : 2,75

1 : 1,8

1 : 1,5

1 : 1,25

1 :1

6.5. A számla átlagos értéke a lakosság valós vásárlóerejéhez viszonyítva
Átlagos kommunális szolgáltatás számlaértéke
10 m3 ivóvíz
421,00 din
10 m3 szennyvíz
300,00 din
80 m2 szemét
320,00 din
térítménydíjak
21,00 din
összesen+adó
1.062,00 din
Átlagos nettó jövedelem Szebiában 2016 évben
46.086,75 din
Átlagos nettó jövedelem Zenta községben 2016 évben 39.252,00 din
Általános normák alapján a kommunális szolgáltatásokra az átlagos jövedelem 4% választják ki, ami
Szerbiában 1.843,00 din,valamint Zenta községben 1.570,00 din.
Kommunális
szolgáltatás

Alap

Rövid távon Középtávon
2019-ig
2022-ig
2% -ig

2,5%-ig

Hosszútávon
2027-ig
3 %-ig

Ivóvíz
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D1%-ig

1,5%-ig

2%-ig

Szennyvízelvezetés
és tisztítás
Az adott községben
megvalósult átlag
nettó jövedelem ,
1,0 %-ig
a hivatalos
statisztikai adatok
Szemétkihordás
alapján
(hulladékkezelés

1,3%-ig

1,5%-ig

7. Bevételek - kiadások tervezése 2017 - 2021 periódusra
2017
BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK 000
DINÁR értékben
ÖSSZBEVÉTEL 82.949.000

2018

2019

2020

2021

Index
2021/17

200.169.000

200.169.00

202.372.150 202.372.150

I.Üzletviteli
bevétel
Bevételek
eladásból
Víz eladása
Szennyviz
-elvezetés és
tisztítás
Hulladék kezelés
Temetkezési
szolgáltatások
Közparkoló
kezelése
Mezőőri
szolgáltatás
Piac kezelése
Utak és utcák
karbantartása
Közfelületek
takarítása
Zöldfelületek
karbantartása
Egyéb
szolgáltatások
(nem kommunális
tevékenység)
2
A termék és az
áru aktiválásából
eredő bevételek

78.298.000

195.518.000 195.518.000 197.721.150 197.721.150 1,10

63.560.000

180.780.000 180.780.000 182.983.150 182.983.150 1,12

44.073.850
36.664.150

44.073.850
36.664.150

44.073.850
36.664.150

46.277.000
36.664.150

46.277.000
36.664.150

1,05
1,00

40.190.000
10.068.000

57.410.000
10.068.000

57.410.000
10.068.000

57.410.000
10.068.000

57.410.000
10.068.000

1,43
1,00

4.856.000

4.856.000

4.856.000

4.856.000

4.856.000

1,00

6.544.000

6.544.000

6.544.000

6.544.000

6.544.000

1,00

3.412.000

3.412.000

3.412.000

3.412.000

3.412.000

1,00

6.568.000

6.568.000

6.568.000

6.568.000

6.568.000

1,00

11.184.000

11.184.000

11.184.000

11.184.000

11.184.000

1,00

0

0

0

0

0

0

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

1,00

1,10
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0
0
3.
A termék
raktárkészlet
értékének
növelése
0
0
4.
A termék
raktárkészlet
értékének
csökkentése
14.238.000 14.238.000
5.
Egyéb ügyviteli
bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

14.238.000

14.238.000

14.238.000

1,00

II. Pénzügyi
bevételek

150.000

150.000

150.000

150.000

150.000

1,00

Kamatból eredő
bevételek

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

1,00

Egyéb pénzügyi
bevételek

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

1,00

III.
Egyéb bevételek

4.501.000

4.501.000

4.501.000

4.501.000

4.501.000

1,00

Megfizettetett
előzőleg leírt
követelések

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1,00

Egyéb rendkívüli 1.501.000
bevételek

1.501.000

1.501.000

1.501.000

1.501.000

1,00

ÖSSZKIADÁSOK 182.554.000 199.774.000 199.774.000

I Üzletviteli
kiadások

180.676.000 197.896.000

1. Az eladott árú
beszerzési értéke 4.000,000

200.546.500 200.546.500 1,09

197.896.000 198.668.500

198.668.500 1,09

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

1,00

2. Az anyagok
költsége

32.810.000

32.810.000

32.810.000

33.140.000

33.140.000 1,01

Üzemanyag és
energia

21.810.000

21.810.000

21.810.000

22.140.000

22.140.000 1,01

a) Villanyáram

11.000.000

11.000.000

11.000.000

11.330.000

11.330.000

1,03

b) Üzem-és
kenőanyag

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

1,00

c) Egyéb
üzemanyagok

1.810.000

1.810.000

1.810.000

1.810.000

1.810.000

1,00

Alkatrészek

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

1,00

Egyéb
anyagköltségek

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

8.500.000

1,00
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3. Keresetek,
keresetpótlékok 83.642.000
költségei és
egyéb személyi
jellegű kiadások

83.642.000

83.642.000

83.642.000

83.642.000

67.664.000

67.664.000

67.664.000

67.664.000 1,00

12.136.000

12.136.000

12.136.000

12.136.000

1,00

300.000

300.000

300.000

300.000

1,00

258.000

258.000

258.000

258.000

258.000

1,00

Egyéb személyi
jellegű kiadások
és térítések:

3.284.000

3.284.000

3.284.000

3.284.000

3.284.000

1,00

4. Amortizációs
és fenntartási
költségek

14.900.000

14.900.000

14.900.000

14.900.000

14.900.000

1,00

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

5.400.000

1,0

Felszerelés bérlet 9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

1,0

5. Egyéb üzletviteli kiadások

45.324.000

62.544.000

62.544.000

62.986.500

62.986.500 1,39

Termelői
szolgáltatások

27.030.000

44.250.000

44.250.000

44.692.500

44.692.500

Nem termelői
szolgáltatások

12.294.000

12.294.000

12.294.000

12.294.000

12.294.000 1,00

Egyéb költségek

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000

1,00

II Pénzügyi
kiadások

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

1,00

Kamatokból
eredő kiadások

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1,00

Egyéb pénzügyi
kiadások

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

1,00

III Egyéb
rendkívüli
kiadások

1.838.000

1.838.000

1.838.000

1.838.000

1.838.000

1,00

Keresetek,
keresetpótlékok
költségei

67.664.000

A munkáltatót
12.136.000
terhelő, a
keresetre és a
keresetpótlékra
fizetendő adó- és
járulékköltségek
Vállalkozói
szerződések utáni 300.000
térítések költségei
A felügyelő
bizottság tagjai
térítésének
költsége

Épületek és
földterületek

1,00

1,65
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A meg nem
fizettetett
követelések
leírása

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1,00

Egyéb rendkívüli
kiadások

538.000

538.000

538.000

538.000

1.538.000

1,00

BRUTTÓ NYERESÉG 395.000

395.000

395.000

1.825.650

1.825.650

8. Beruházási terv 2017-2021
8.1. A szükséges nagybefektetések struktúrája és a befektetések értékének előszámítása
- Ivóvízellátás
A déli vízmezőre rendelkézsre áll egy tervdokumentáció a víztároló és szivattyúállomás kiépítéséhez,
amelyet a szabadkai Vizgazdálkodási Intézet dolgozott ki. A tervet össze kell hangolni az új előírásokkal
ami 1.200.000,00 dinár értékű, a kivitelezés értéke pedig 124.000.000,00 dinár.
A vízhálózat elöregedettsége miatt szükséges megterveztetni 60 km utcai hálózat felújítását, ami
6.000.000,00 dinár, és azután folyamatosan kellene végezni a szakaszok felújítását, ami 150.000.000,00
dinár értékű.
A következő fázis lenne az ivóvíztisztító építése.
-Szennyvizelvezetés és tisztítás
A város szükségleteire kiépült a szennyvíztisztító első fázisa. A következő fázis kiépitéséhez biztosítani kell
a tervdokumentációt, melynek értéke 2.900.000,00 dinár. A tervezés után meg lehetne határozni a
kivitelezés értékét.
-Hulladékgyüjtés és tárolás
A zentai KLKV kidolgoztatta és pénzelte a városi hulladéktároló rekultivációs tervét, a rekultivációs
munkálatok értéke 258.000.000,00 dinár.
A fent felsorolt beruházások jelentős pénzösszegeket igényelnek , amelyet a zentai KLKV nem tud
kiválasztani. Ezért szükséges a helyi önkormányzattal együttműkődve igényelni eszközöket a különböző
hozzáférési alapoktól. Az eszközök megvalósulása után elkészülhet a kivitelezési dinamika.

8.2. Beruházás új járművekbe és felszerelésbe a tevékenységek bővítése céljából
Nem tervezett a tevékenységek bővitése.
8.3. Beruházások elöregedett járművek és felszerelés cseréje céljából, valamint a kommunális
objektumok karbantartása céljából
Az elöregedett járművek állapota miatt szükséges egymást követően megvalósitani a beruházásokat a
járművek lecseréléséhez.
A vízvezeték- és csatornahálózat karbantartásához szükséges a pick-up járműveket lecserélni használt
járművekre 500.000,00 dinár értékben, ami 2017-ben tervezett.
A vízmező karbantartásához szükséges vezérlő és kommunikációs felszerelés beszerzése 3.250.000,00
dinárba kerül, melynek megvalósulása 2017-2018-ra tervezett.
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Tervben van egy új kút fúrása a déli vízmező területén. Jelenleg folyamatban van a tervek kidolgozása,
értéke 500.000,00 dinár. A tervek engedélyeztetése után pályázni kell a kivitelezéshez szükséges
eszközökre (7.000.000,00 dinár) , aminek megvalósulása 2017-2018- ra tervezett.
9. Intézkedések a középtávú terv megvalósításához
Ezek egymással összefüggő, kulcsfontosságú tevékenységek, amelyek az általános vagy különleges cél
illetve eredmény elérését szolgálják.
Minden egyes intézkedéshez meg kell határozni a következőket:
1) Az intézkedés időtartamát
2) A megvalósításhoz szükséges anyagi forrásokat
3) A programtevékenységet vagy a projektet
4) Az intézkedések leírását
5) Az intézkedések megvalósulásának esetleges kockázatát és előfeltételét
6) Az eredménykövetés mutatóit
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107.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 22. szakasza 1.
bekezdésének 1. pontja és 7. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és
Zenta község statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 21. szakasza alapján
Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALAT
ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJA ÉS FEJLESZTÉSE 2017-2027. ÉVI IDŐSZAKRA
VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület a zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat üzletviteli
stratégiája és fejlesztése 2017-2027. évi időszakra vonatkozó hosszú távú tervét – melyet a
vállalat Felügyelő Bizottsága a 2017. március 3-án tartott ülésén az NO 01-375-05/2017-1 számú
határozatával hozott meg – jóváhagyja.
II.
Jelen végzést közé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 023-4/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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A zentai KLKV üzleti stratégiájának és fejlesztésének hosszú távú terve
2017-2027 periódusra
1. A Vállalat profilja
1.1. A vállalat státusa, jogi formája és tulajdoni szerkezete
A vállalatot 1949.05.10-én alapitották. Különböző átalakitások után 1989.01.01 nyerte el
végleges szerkezeti formáját. Mai nevét (KLKV – Zenta) 1998.12.31.-én kapta.
A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 08139679 törzsszám alatt, 101101238 PIB
számmal (adóazonosító szám) került bejegyzésre a Gazdasági Alanyok Cégegyzékébe a Gazdasági
Cégjegyzékek Ügynökségénél.
A közvállalat jogi személy és közérdekű tevékenységet lát el
A közvállalat alapítója Zenta község helyi önkormányzata, törzsszáma: 80384090, székhelye Zenta, Fő
tér 1. szám
A vállalat jogi helyzete és státusa szabályozva van az Alapitói okirattal és a vállalat Statutumával. Az
alapitói okirat utolsó változása 2016-ban történt, a törvénnyel összehangolva.
A vállalat működésének jogi formája "közvállalat". A vállalalatnak Zenta község a tulajdonosa, 100% -os
tőke tulajdonjoggal.
1.2. A zentai KLKV közérdekű tevékenységei
A Zentai KLKV alapitásának célja azon kommunális tevékenységek végzése, amelyek törvényben
(A közvállalatokról szóló törvény, A kommunális tevékenységről szóló törvény ) mint közérdekű
tevékenységek vannak meghatározva:
ivóvíz szolgáltatása és tisztitása, atmoszférikus és szennyvíz elvezetése, kommunális hulladék kezelése,
temető karbantartása és temetkezési szolgáltatások végzése, közparkoló kezelése, a piac kezelése, utak és
utcák karbantartása, a közfelületek takarítása, zöldfelületek karbantartása és mezőőri tevékenységek
végzése.
A felsoroltak mellett, a vállalat különböző alaptevékenységeket kísérő munkálatokat is végez, amelyeket
részben a szabadpiacon is kínál.
1.3. Használati jog a köztulajdon erőforrásai felett és az össztőke értéke
A közvállalat saját tulajdonnal rendelkezik és a Törvénnyel összhangban kezeli.
A közvállalat tulajdonát ingatlanok és ingóságok feletti tulajdonjogok képezik, valamint pénzbeli
eszközök, értékpapírok és más tulajdonjogok a Törvénnyel öszhangban, beleértve a használati jogot a
köztulajdon erőforrásai felett.
A közvállalat használhat köztulajdonban- és más tulajdonban lévő eszközöket a törvénnyel és alapítói
ügyirattal valamint szerződéssel összhangban.
A közvállalat törzstőkéje 2002.12.31-ével 177.728.000,00 RSD (százhetvenhétmillióhétszázhuszonnyolcezer és 00/00 dinár), mely összeg a törzstőkének a gazdasági társaságok jogállását
szabályozó törvénnyel előirányozott módon elvégzett felbecslésével került megállapításra.
A közvállalat össz törzstőkéje pénzbeli tőke.
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A közvállalat és a tőketársaság törzstőkéje a bejegyzett alapítói betét pénzösszegben kifejezve.
2. Jogszabályi és stratégiai keretek nemzeti és helyi szinten
2.1 A Zentai KLKV irányítására kiható alaprendeletek
A kommunális tevékenységről szóló törvény, mint alaprendelet szabályozza a kommunális
tevékenységeket. Legutóbbi változása 2016.december 22.én történt. A kommunalis tevékenységek, a
törvény értelmében azok a közüzemi szolgáltatások amelyek jelentősek a magán és jogi személyek
alapvető szükségleteinek megvalósításához.
A KLKV működésének jogi formája -közvállalat-, ezért a Közvállalatokról szóló törvény határozatai
(SzK Hivatalos Közlönye 15/2016) teljes mértékben vonatkoznak a vállalat üzletvitelére.
A törvény alátámasztja a közvállalatok fejlesztését a következőkben:
az irányítás és vezetés területén,
a stratégiai és a folyamatos tervezés területén,
az üzletvitel ellenőrzése területén.
A KLKV a törvény értelmében nem felhasználója sem közvetlenül sem közvetetten a költségvetési
forrásoknak, azonban mint közpénz felhasználó a törvényből eredő átfogó szabályozás alá esik. Az
üzletviteli terveknél a következő években figyelembe kell venni a Költségvetési rendszerről szóló
törvényböl fakadó korlátozásokat:
Létszámstoppot, ami a 2013. évtől van érvényben, meghosszabítva egészen 2017. év végéig.
Törvény a közszférában foglalkoztatottak maximális számának a meghatározásáról (SzK Hivatalos
Közlönye, 68/15 és 81/16 - az AB döntése)
A közpénzek felhasználóinak keresetéről és elszámolási módjának ideiglenes rendelkezéséről szóló
törvény (SzK Hivatalos Közlönye 116/14)
A Zentai KLKV ügyviteli tervei kidolgozásánál, az említett előírások mellett figyelembe kell tartani az
ágazati szabályzatokat amelyek kihatnak egyes kommunális tevékenységre (Vízekről szóló törvény,
Hulladékkezelésről szóló törvény, Közlekedésről szóló törvény, Energetikáról szóló törvény...) valamint
a minden gazdasági társaságra vonatkozó alap előírásokat. Ezek:
Szerződéses viszonyt szabályozó rendeletek
Pénzügyi és számviteli előírások
Általános forgalmi adóról szóló előírások
A közbeszerzésről szóló előírások
Munkajogi előírások
Fogyasztóvedelmi jogi előírások
Biztonságról és munkaegészségről szóló előírások
2.2. Nemzeti stratégiák a zentai KLKV működési területeire vonatkozóan
A törvény értelmében a kommunális tevékenységek azok a közüzemi szolgáltatások, amelyek
jelentősek a magán- és jogi személyek létszükségleteinek megvalósításához. A helyi önkormányzat
kötelessége a szolgáltatások megfelelő minőségének, terjedelmének, hozzáférhetoségének és
folyamatosságának feltételeit biztosítani, valamint a végrehajtás feletti ellenőrzést végezni.
A kommunális szolgáltatások ellátásához szükséges feltételek biztositása magába foglalja a
kommunális infrastruktúra kapacitásának és működőképességének növelését, az infrastruktúra
kiépitéséhez a pénzügyi források biztositását, a szolgáltatások minőségének követését, valamint
intézkedéseket hozni a szolgáltatások folytonossága érdekében a magán- és jogi személyek
létszükségleteinek megvalósításához.
A kommunális szolgáltatást elláthatja közvállalat, gazdasági társaság, vállalkozó, vagy más üzleti alany.
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2.3. A községi fejlesztési stratégia
Zenta község fejlesztési stratégiája a fejlődés általános stratégiai terve, amely irányt ad és
meghatározza a tevékenységeket Zenta község jövőbeni fenntartható fejlődéséhez.
Ez a stratégia lényegében az élet, a munka és a lokális közösség fenntartható fejlődésére vonatkozik
Zenta községben. A fenntarthatóság a természeti erőforrások oly mértékű használatát jelenti, amely
lehetővé teszi e természeti erőforrások megújulását, illetve nem rontja azok minőségét a jövő
nemzedékei számára.
A helyi gazdaságfejlesztés területén jelentkező növekvő munkamennyiség miatt a község 2008-ban
megalakította a Helyi Gazdaságfejlesztési Irodát (a folytatásban: HGFI),mely ma formailag a zentai
Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és pénzügyi osztályához van besorolva.
A HGFI teendői a következők:
 ellátja a stratégiai és egyéni tervek kidolgozásának teendőit a község fejlődése
szempontjából jelentős területeken,
 szakmai analíziseket végez, melyek nélkülözhetetlenek a prioritások megállapítása érdekében a
község fejlesztése területén,
 a helyzet analitikai nyomon követésével kapcsolatos teendőket lát el a gazdaság területén,
 figyelemmel kíséri az adatokat és véleményt ad a vállalatok magánosításáról a község területén,
 megszervezi a község gazdaságfejlesztési stratégiája megvalósítása figyelemmel kísérésének
teendőit és részt vesz a projektumok nyomon követésében és megvalósításában,
a helyi gazdaságfejlesztés területén,
 kapcsolatokat létesít és gondoskodik az új befektetőknek a községbe való vonzásáról,
 kapcsolatot létesítés és együttműködést valósít meg a minisztériumokkal és az illetékes
tartományi közigazgatási szervekkel, amelyek bizonyos teendőket a községre ruháztak át a
gazdaság és a helyi gazdaságfejlesztés területéről,
 követi a gazdaságfejlesztési beruházásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi irányzatokat,
 kidolgozza a nagyberuházásokra és a tőkehalmozásra vonatkozó projektumokat,
A stratégia egyes mutatói a következők
A gazdasági fejlődés mutatói
1.Fejlettségi szint
2.Átlagos bruttó jövedelem
3.A foglalkoztatás helyi koefficiense
4.Az összes tevékenység és a foglalkoztatási ráta
5.A munkanélküliség foka
6.Üzleti tér
7.A bejegyzett gazdasági társaságok és vállalkozók száma
8.A gazdasági társaságok és vállalkozók számának mozgása
9.A turisták száma a lakosság számához viszonyítva
10.A község eladósodásának mértéke
11.A község fiskális kapacitása–a forrásjövedelmek megvalósítása(fiskális formában)lakosonként
12.A helyi önkormányzatok fejlődésének ösztönzői
Életminőségi mutatók
1.Munkabíró kontingens
2.A középiskolát, főiskolát és egyetemet végzett lakosok aránya
3.Az utak hossza km/km²
4.A lakosok száma egy társadalmi, kulturális, rekreációs objektumra vonatkoztatva
5.Az egy orvosra eső lakosok száma
6.A szociális védelmet igénybevevők részvétele az összlakosságban
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Az élettér és az infrastruktúra mutatói
1.A felszíni vizek minősége
2.A biztonságos ivóvízzel rendelkező háztartások
3.A szennyvízcsatorna-hálózatra rácsatlakozott háztartások
4.A napok száma rossz minőségű levegővel
5.Elhagyott és szennyezett földterületek
6.Városi hulladék a tárolás fajtái szerint
7.Újrahasznosított hulladék fajták szerint
8.Az összesített üzemanyagonkénti energiafogyasztás
9.A gázvezetékre való rácsatlakozások százaléka
2.4 Településrendezési tervek
Zenta település általános terve( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Zenta község területrendezési terve( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Bogaras település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Felsőhegy település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Tornyos település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Kevi település általános rendezési terve ( Zenta község hivatalos lapja, 7/2008)
Folyamatban van az új Zenta község területrendezési terv kidolgozása
Vízellátás
Összhangban a startégiai orientációval a legjobb minőségű vízellátást egy regionális vízellátó rendszer
fejlesztésével érhető el (ez esetben a felső Tisza regionális rendszer), amelyből biztosítható Zenta község
lakosságának a vízellátása valamint azok a tehnológiai folyamatok ellátása amelyekhez nélkülözhetetlen
a legjobb minőségű víz. Hosszútávon a vízellátás probléma megoldható egy központi vízkezelési
rendszer létrehozásával, a földalati vizekere alapozva és/vagy a Tisza vizére, illetve az összekötő
vezetékek kiépitésével a község minden településéig. Addig a vízellátás fejlesztési iránya a meglévő
illetve új vízmezőkön az új kutak fúrása és egyedülálló vízminőség javitó berendezések beszerelése.
Szennyvízelvezetés
Zenta település szennyvize egyesített csatornahálózati rendszerrel, közös gyűjtővel elvezetődik a
szennyvíztisztító telepig. A településtől délen fekvő szennyvíztisztító 2005-óta múködik, és a jelen
befogadó képessége kielégiti a szükségletet, de maximálisan ki van használva. A következő fejlesztési
fázis a tervezett szükséges kapacitás növelése. A község többi településein tervben van a különálló
megfelelő kapacitású szennyvíztisztítók kiépitése
Hulladékkezelés
A hulladékkezelési rendszer működése által biztositható a hulladékmennyiség csökkenése, a hasznos
összetevők kiválasztása, a racionális hulladékgyüjtés és tárolás. Ugyanakkor figyelembe kell venni a
beruházásokat, a tevékenységek dinamikáját, valamint a pénzügyi és tehnológiai készenlétet az új
rendszer beveztéséhez. A községi hulladéklerakó területén szükséges megvalósitani a szanálási tervet és
részben lezárni a lerakót, csökkenteni a negatív hatásokat a környezetre. A területet továbbra is használni
kell a regionális halladéktároló megnyitásáig. A regionális hulladékkezelés bevezetése után az egész
területet rekultiválni kell és szanálni. A regionális hulladékkezelés kereteiben Zentán egy
transzferállomás épül hulladék kiválasztási berendezéssel, ahol a Zenta és Csóka községből begyűjtött
hulladék kerül kezelésre.
2.5. Egyéb lényeges statégiai dokumentumok
Zenta község helyi hulladékgazdálkodási terve 2010-2020.
Zenta község árvízvédelmi terve (2010-ből)
Zenta község rendkívüli helyzetekben való védelmi és mentési terve (2010-ből).
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3. Az alaptevékenységek fejlesztési stratégiája és fejlesztási irányok
A Zentai KLKV alapfunkciója, a rábizott kommunális tevékenységek kereteiben, a község lakosságának
és más fogyasztióinak a kommunális szükségletei folytonos és minőségi ellátása.
E vonatkozásban, a következő periódusban a vállalat üzleti fejlesztését amennyire csak lehet a megbizott
tevékenységek előremozditásának kell alárendelni
1 emelni a szolgáltatások hozzáférhetőségét
2 emelni a szolgáltatások megbízhatóságát és stabilitását
3 emelni a szolgáltatások minőségét
3.1. Jelen fejlettségi szint, az alaptevékenységek fejlettség mutatói
Hulladékkezelés
Mutató

ÉRTÉKEK 2016

A község lakosai száma

22900
20000

A tevékenységgel fedett lakosok száma
A szolgáltatással fedett háztartások száma

8061

Elszállitott hulladék mennyisége (m³/év)

38464

A szolgáltatással fedett jogi személyek és vállalkozók száma

414

Elszállitott hulladék mennyisége (t/év)

7500

Általános távolság a lerakótól (km) 3+1
Aktív hulladékszállító járművek száma

2,5(grad)

25(sela)

KLKV alkalmazottainak száma

119

Alkalmazottak a hulladékgazdálkodásban

16

Mutató

2017

2022

2027

A szolgáltatás hozzáférési
szintje a teljes népességhez
viszonyítva %

87,33

95

99

0,8

1

1

Lakosság száma egy spec.
járműre

6700

8000

8500

Alkalmazottak a
hulladékgazdálkodásban /
1000t begyűjtött hulladékra

2,13

2,13

2,13

Alkalmazottak száma a
hulladékgazdálkodásban
1000 lakosra

Vízellátás
Mutató

ÉRTÉKEK 2016

Község össznépessége

22900

Tevékenységgel fedett lakosok száma

21800
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A tevékenységgel fedett háztartások száma

8099

A tevékenységgel fedett jogiszemélyek és vállalkozók száma

330

Aktív vízórák száma

6922

Kitermelt víz mennyisége

1252096 (m³/év)

Vizvezeték hossza (prim. és szek.)

Zenta település 100 km

Számlázott vízfogyasztás-háztartások

767959 (m³/év)

Számlázott vízvogyasztás-jogi személyek és vállalkozók

114510 (m³/év)

Ukupno Az alkalmazottak száma a KLKV ben

119

Alkalmazottak száma a vizellátásban

12 vízvezeték karb.+6 kutak karb.

Mutató

2017

2022

2027

Vizveszteség (számlázott
kitermelt viszonylag) %

29,52

25

20

A szolgáltatás hozzáférési
szintje a teljes népességhez
%

95,19

98

99

Alkalmazottak a
vizellátásban 1000 házi
bekötésre

2,6

4

4

Alkalmazottak a
vízellátásban 1km
vízhalózatra

0,18

0,3

0,3

Szennyvíz elvezetése és tisztítása
Mutató

ÉRTÉKEK 2016

Község össznépessége

22900

A szolgáltatással fedett lakosok száma

17000

A szolgáltatással fedett háztartások száma

6827

A szolgáltatással fedett jogiszemélyek és vállalkozók száma

275

Csatlakozások száma a szennyvzíelvezető hálózaton

5709

Számlázott szennyvízmennyiség - háztartások

709996 (m³/év)

Számlázott szennyvízmennyiség – jogi személyek és
vállalkozók

178152 (m³/év)

Szennyvizelvezetőhálózat hossza

88 (km)

A KLKV ben alkalmazottak száma

119

Alkalmazottak a szennyvizelvezetésben

12
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Mutató

2017

2022

2027

74,23*

82

85

1,75

2,5

2,5

A szolgáltatás hozzáférési
szintje a teljes népességhez
Alkalmazottak a
szenyvízelvezetésben 1000
bekötésre

0,13
0,1
0,1
Alkalmazottak a
szennyvízelvezetésben 1km
szennyvízhálózatra
*A mutató a község összlakosságára vonatkozik. Szennyvizhálózat csak Zenta településen épült
3.2. Célok és prioritások az alaptevékenységek fejlesztésében
A következő tizéves időszakban a hulladékkezelés, a nemzetistratégia illetve a helyi és regionális tervek
által kitűzött célokkal összhangban fejlődik
Szemétkihordás
Mutató

Rövid távon 2019-ig

Középtávon 2022-ig

Hosszútávon 2027-ig

Tevékenység
hozzáférési szintje

85%

100%

100

Hulladék fajsúlya

1 kg

1,1 kg

1,3 kg

10%

15%

Egy főre eső
A hulladék
6%
újrahasznosítási foka
A hulladéktároló
edények átlag
térfogata

3,23 l /lakos

3,5 l /lakos

4 l /lakos

Lakosság száma egy
spec. járműre

6700 lakos

8000 lakos

8500 lakos

Rövid távon 2019-ig

Középtávon 2022-ig

Hosszútávon 2027-ig

A szolgáltatás
hozzáférési szintje

97%

98%

99%

Vízveszteség

27%

22%

15%

Középtávon 2022-ig

Hosszútávon 2027-ig

Vízellátás
Mutató

Szenyvízelvezetés és tisztítás
Mutató
Rövid távon 2019-ig

A szolgáltatás
78%
85%
90%
hozzáférési szintje*
*A mutató a község összlakosságára vonatkozik. A szennyvízhálózat csak Zenta településen épült ki. A
kimutatásban feltételezve a szennyvizek megoldása a falvakban is.
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3.3. Szükséges fontos tevékenységek a célok eléréséhez
1. Emberi erőforrások erősítése
A megfelelő szakemberek hiánya egyre nagyobb gondot jelent a tevékenységek ellátásában. Az
érvényben levő előirások nem teszik lehetővé a megüresedő munkehelyek betöltését.
Minden szolgálat 24 órás ügyeletben dolgozik, és a jelenlegi munkások számával ezt szinte lehetetlen
megszervezni. Az évi szabadságok idején szintén biztositani kell a helyettesitést.
Figyelembe véve az ország gazdasági megújúlásáról és fejlődéséről tanuskodó mutatókat, valamint a
a gazdasági tevékenységek pozitiv eredményeit, a KLKV mint a lakosság igényeinek kielégitésére
törekvő szolgáltatónak szükséglete lesz a következő időszakban a munkaerő növelése a
vízszolgaltatasban, szenyvízelvezetésben és szemét kihordásban.
A 2017-2021 periódusban , a tevékenységek megfelelő ellátása érdekében szükséges megnövelni a
foglalkoztatottak számát, átlagban minden tevékenységnél évente 5 foglalkoztatottal
2. Beruházások járművekbe és felszerelésbe
Tekintettel a tehnikai felszereltségre a KLKV Zenta gépjárműparkja nagyon elöregedett, ezért a
karbantartás költségigénye nagyon magas ahhoz, hogy a működési állapotot biztositsa, valamint a
mehanizáció nem eléggé felszerelt.
A fentiek alapján , a pénzügyi lehetőségekkel összhangban, szükséges befektetni járművek és más
mehanizació beszerzésébe.
3. Az informatikai rendszer fejlesztése és optimalizálása a teljesitmény követése eszközeként
Az informatikai rendszerek folyamatosan alkalmazkodnak az új előirásokhoz. Felhasználásrban
vannak a Nord Soft (könyvelés), Paragraf Lex (jog), IPC (közbeszerzés).
4. A vállalat munkájának és szervezésének elősegitése
4.1. A vállalat irányitási, vezetési és szervezési rendszerének elősegitése
Középtávon a kommunális szolgáltatások ellátásában egyre nagyobb befolyást kap a magánszféra,
mint köz-és magánszféra partnerség, vagy mint korporatív irányitás a közvállalatban. Erről csak az
alapító hozhat megfelelő döntéseket.
4.2. A vezetés, felügyelet és ellenőrzés irányvonala
A tevékenységek hatékonyés gazdasági ellátásának érdekében a munkálatok és munka feladatok
elvégzése feloszlódik szektorokra, osztályokra és szakszolgálatokra
A vállalat szervezése, szektorok, osztályok és szakszolgálatok
I ÁLTALÁNOS RÉSZLEG és szakszolgálatai
▪ált. és adm. ügyek szakszolgálat
▪általános műszaki szakszolgálat és takarítószolgálat
▪mezőőri szakszolgálat
▪közbiztonsági ügyek szakszolgálata
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II MŰSZAKI RÉSZLEG osztályai és szakszolgálatai
A) Viz és csatorna-hálózat osztály
▪vízhálózati és épületkarbantartási szakszolgálat
▪kutak,vizmező, és szivattyúk karbantartó szakszolgálata
▪szennyvíztisztizo üzemeltetése
▪szennyvízhálozat karbantartási szakszolgálata és beruházások megvalósítása
▪ivóvízminőség ellenörzés szakszolgálata
B) Köztisztasági osztály
szemétkihordás és lerakás szakszolgálata
zöldfelületek karbantartói szakszolgálata
közfelületek takaritása szakszolgálat
piac és vásár szakszolgálata
temetkezési szkaszolgálat
parkolói szakszolgálat
III KERESKEDELMI –BERUHÁZÁSI RÉSZLEG és szakszlgálatai
beruházási szakszolgálat
beszerzés és raktározás szakszolgálata
géppark karbantartás szakszolgálata
IV GAZDASÁGI-PÉNZÜGYI RÉSZLEG és szakszolgálatai
kommunális tevékenységek szakszolgálata
automatikus adatfeldolgozás szakszolgálat
A szektorokban, osztályokban és szakszolgálatokban dolgozó munkavállalók feladata, hogy a
meghatározott feladatokat lelkiismeretesen, jól, gyorsan és gazdaságosan végezzék.
A munka folyamatában a munkavállalók kötelessége ápolni és fejleszteni az eggyütműködést és
megértést, a megőrizni munkaeszközöket és azokat gondosan használni, valamint törekedni a vállalat
érdekeinek megvalósitására.
4.3. Szabványosított eljárások bevezetése

Minőségbiztositási szabványrendszer bevezetése

Áttérés a minőségbiztosítási szabványrendszer újabb veziójára ISO 9001:2015 az ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés és tisztítás, hulladék kezelés eljárásaiban, valamint a HACCP élelmiszer-biztonsági
szabványrendszer bevezetése az ivóvízellátásban.
4.4. Adatbázisok, integrált információs rendszerek, térinformatikai tehnológia (GIS), és jelentések
automatikus generálása
Már több éve folyamatban van a földalatti kataszterek kidolgozása (vízvezeték, csatornahálózat,
telefon, kabelnet, villany, távfűtés, gázvezeték... ) amit szerves egésszé kellene tenni.
Az épitkezési engedélyek kiadásának egyesített eljárása már folyamatosan működik.
A Jogszabályok szerint tevékenységéből fakadóan a vállalat csatlakozott a meglévő adatbázisokhoz és
információs rendszerekhez (NRIZ, LRIZ).
Az építkezés engedélyeztetésének az egyesített eljárás rendszerében a vállalat aktiv részese.
Megtörténtek az első lépések a községi GIS rendszer felépítéséhez.
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PÉLDA: A vállalat ügyviteli sikererességénak mutatói
Mutató
Rövid távon 2019-ig Középtávon 2022-ig

Hosszútávon 2027-ig

Össz bevétel

200.169.000

202.372.150

212.490.750

Össz kiadás

199.774.000

200.546.500

210.573.800

Alkalmazottak
összlétszáma

121

121

125

Tőke könyvelési értéke 321.572.000

321.572.000

321.572.000

Alapeszközök
jelenértéke

275.000.000

288.750.000

Felszerelés jelenértéke 56.500.000

56.000.000

58.800.000

Kölcs-kötelezettségek

0

0

0

Rövid lejáratú
követelések

229.377.000

229.377.000

240.845.000

Rövid lejáratú
kötelezetségek

92.716.000

92.716.000

97.351.000

A munkaerő
összköltsége

83.642.000

83.642.000

87.824.100

Energia költségek

21.810.000

22.140.000

23.247.000

Alkatrészköltségek

2.500.000

2.500.000

2.625.000

Karbantartási
költségek

6.000.000

6.500.000

6.825.000

Mutatók

Rövid távon 2019-ig

Középtávon 2022-ig

Hosszútávon 2027-ig

Gazdaságosság
kiadás/bevétel

0,99

0,99

0,99

A munka tehnikai
felszereltsége (a
felszerelés értéke
dolgozóként)

467.438

452.480

475.104

Dolgozókénti tőke

2.657.619

2.572.576

2.572.576

Megfizettetett
követelések
(rövidlejáratú
követelések és éves
bevétel
vissszonylaga)

0,91

091

0,95

Az alapeszközök
amortizációjának
foka (alapeszközök
jelen értéke/
beszerzési értéke)

0,50

0,50

0,50

A felszerelés

0,50

0,50

0,50

275.000.000

Amortizációs költségek
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leírásának foka
(felszerelés értéke/
beszerzési értéke)
Energiahatékonyság 0,05
(kiadások energiára
és összkiadás
viszonylaga)

0,05

0,06

Fizetőképesség
(készpénz és
rövidlejáratú
kötelességek
viszonylaga)

0,18

0,18

0,18

Likviditás
(rövidlejáratú
követelések és
rövidlejáratú
kötelességek
viszonylaga)

2,47

2,47

2,47

A dolgozók költségei
és az összkiadások
viszonylaga

0,41

0,42

0,41

A beruházások és
folyó karbantartás
költségei az
öszkiadásokban

0,03

0,03

0,03

5. Emberi erőforrások és foglalkoztatási terv
Az emberi erőforrások és foglalkoztatási terv jelentősen függ a jövőbeli tulajdonosi szerkezet
változástól. Jelenleg az érvényben lévő jogszabályok tiltják új dolgozók foglalkoztatását és
meghatározzák a közszférában foglalkoztatottak számát, csak a szükségleteket lehet meghatározni az
adott tevékenységhez.
5.1. Optimális szerkezet és a munkavállalók száma
A tevékenységek rendszeres ellátásához már a mostani határozatlan időre alkalmazottak száma is a
szükségletek alatt van, hiányzik 2 gépkocsivezető speciális járműre és 10 munkavállaló középszintű
végzetséggel. A hiányzó plussz munkaerőt a meghatározott időre alkalmazottak biztositják (max 10%- a
a határozatlan időre alkalmazottak számából) valamint közbeszerzés utján bevont munkavállalók
különféle segédmunkák végzésére.
Az alaptevékenységek ellátásának és minőségi szolgáltatás nyújtásának feltétele a szakképesített
munkavállalók szükséges száma.
A fogyasztók száma növekedése minden szolgáltatásban befojásolja a munkások számának növekedését,
valamint a kötelező tevékenységek ellátása (pl. vizoraolvasas gyakorisága, vizora csere, szelektiv
hulladékgyüjtés...)
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5.2. A középszintű vezetés kulcsemberi és a magasan specializált profilok szak-képesitése
Folyamatosan követődnek a munkavédelmi és tüzvédelmi szabályzatok, a biztonsági szabályzatok,
könyvelési szabályzatok, minőségi rendszerekre vonatkozó szabályzatok, általános igazgatási
szabályzatok, közlekedésbiztonsági szabályzatok, és más ami érinti a munkálatok végzését.
Az ezekkel kapcsolatos változások nyilvántartásban vannak vezetve .
5.3. Munkaerő biztositás a szezonális és más ideiglenes munkálatokhoz
A munkálatok megnövekedett terjedelmét részben fedi a közmunkások alkalmazása, részben a
szükséges külső különböző tevékenységekre szakképesitett dolgozók alkalmazása szolgáltatáson
keresztül.
6. A kommunális alapszolgáltatások árpolitikája
6.1. A kommunális szolgáltatások ára a költségek fedése szinten
Az árak képzésének elve az előállítási költségek lefedése, valamint az intervenciós karbantarási
szint, felhalmozódási rész és akkumuláció nélkül
6.2. A fejlesztésre tervezett árrész
A beruházási és fejlesztési összetevővel eddig nem lehetett számolni. A fejlesztési aktivitásokat
kizárólag különböző adományokból és előirányzott céleszközökből lehetett megvalósítani.

Mutató

Rövid távon 2019-ig

Középtávon 2022-ig

Hosszútávon 2027-ig

A folyó költségek
fedezeti foka

90%

95%

100%

A tervezett
felhalmozási fok

0%

5%

10%

6.3. Optimális mértékegységek az elvégzett szolgáltatás mérésére
A hulladék kezelési tevékenységnél a jövőben be kell vezetni a termelt hulladék mérését, vagy a
háztartásban élő tagok számát venni alapul, illetve más normativát alkalmazni a jelen módszer helyett.
Kommunális
szolgáltatás

Mérétékegység

Mérési módszer

m3

Mérőműszeren leolvasott fogyasztás

Ivóvíz
Szennyvízelvezetés és m3
tisztítás
m2
Háztartásban élő
személyek száma

Mérőműszeren leolvasott vízfogyasztás
Lakás illetve üzlethelység területe
A háztartásban élő személyek feljegyzett
száma
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Szemétkihordás
(hulladékkezelés)

Családi házartás

Feljegyzett háztartás

Liter

A hulladéktároló edény térfogata szerint

Kg

A tárolt hulladék súlya szerint

6.4. Az "Egy szolgáltatás - azonos ár" elv alkalmazása
A kommunális tevékenységekről szóló törvény alapelveivel összhangban, a zentai KLKV többek közt
tervezi hogy ebben a középtávú periódusban teljesen megszünteti a dijszabás különbséget a háztartások
és jogi személyek között, következő dinamikát alkalmazva:
Dijszabás aránya: háztartások/ gazdaság
Kommunális 2017
2018
szolgáltatás

2019

2020

2021

Víz

1 : 2,72

1 : 2,2

1 . 2,0

1 : 1,5

1 :1

Szennyvíz

1 : 3,6

1:3

1 . 2,,5

1 : 1,5

1 :1

Szemét
elhordás

1 : 2,75

1 : 1,8

1 : 1,5

1 : 1,25

1 :1

6.5.
A számla átlagos értéke a lakosság valós vásárlóerőhöz viszonyítva
Átlagos kommunális szolgáltatás számlaértéke
10 m3 ivóvíz
421,00 din
10 m3 szennyvíz
300,00 din
80 m2 szemét
320,00 din
térítménydíjak
21,00 din
összesen+adó
1.062,00 din
Átlagos netto jövedelem Szebiában 2016 évben
46.086,75 din
Átlagos netto jövedelem Zenta községben 2016 évben 39.252,00 din
Általános normák alapján a kommunális szolgáltatásokra az átlagos jövedelem 4% válasszák ki, ami
Szerbiában 1.843,00 din,valamint Zenta községben 1.570,00 din.

Kommunális
szolgáltatás

Alap

Rövid távon Középtávon
2019-ig
2022-ig

Hosszútávon
2027-ig

2% -ig

2,5%-ig

3 %-ig

1%-ig

1,5%-ig

2%-ig

Ivóvíz
Szennyvízelvezetés Az adott községben
és tisztítás
megvalósult átlag
netto jövedelem ,
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Szemétkihordás
(hulladékkezelés

a hivatalos
statisztikai adatok
alapján

1,0 %-ig

1,3%-ig

1,5%-ig

7. A beruházások átfogó terve és beruházási irányelvek
7.1. A szükséges nagy befektetések strukturája és a befektetések értékének előszámitása
Ivóvízellátás
A déli vizmezőre rendelkézsre áll a tervdokumentáció a viztározó és a szivattyúállomás kiépitéséhez,
amelyet a Szabdkai vízgazdálkodási intézet dolgozott ki. A tervet össze kell hangolni az új előirásokkal
ami 1.200.000,00 dinár értékű, a kivitelezés értéke pedig 124.000.000,00 dinár.
A vizhálózat elöregedése/elévülése miatt szükséges megterveztetni 60km utcai hálózatnak a felújitását,
ami 6.000.000,00 dinár és azután folyamatosan kellene végezni a szakaszok felújitását, ami
150.000.000,00 dinár értékű.
A következő fázis lenne az ivóvíztisztító tervezése és épitése.
Szennyvízelvezetés és tisztítás
A város szükségleteire kiépült a szennyvíztisztító első fázisa. A következő fázis kiépitéséhez biztosítani
kell a tervdokumentációt amely értéke 2.900.000,00 dinár. A tervezés után meghatározható a kivitelezés
értéke.
Hulladék gyüjtése és tárolása
A KLKV kidolgoztatta a városi hulladéktároló rekultiváció tervét és fedezte a tervezés költségeit. A
rekultivációs munkálatok értéke 258.000.000,00 dinár
7.2. Beruházási tervek támogatási eszközök igénylésére a nemzeti és nemzetközi alapoknál
A fent felsorolt beruházások jalantős pénzösszegeket igényelnek , amelyet a KLKV nem tud
kiválasztani. Ezért szükséges a helyi önkormányzattal együttműkődve igényelni eszközöket a különböző
hozzáférési alapoktól. Az eszközök megvalósulása után elkészülhet a kivitelezési dinamika.
7.3. Befektetések kommunális infrastruktúrába a vállalat saját és a helyi önkormányzat
eszközeiből
A beruházások megvalósításához szükséges tervdokumentáció kidolgoztatása.
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7.4. Beruházások elöregedett járművek és felszerelések lecseréléséhez, valamint befektetések a
kommunális létesítmények karbantartásába
A gépjárműpark elöregettsége miatt folyamatosan szükséges azok lecserélése. Legfontosabb lenne
egy szemeteskocsi beszerzése, ami keretösszege 12.000.000,00 dinár
A vízhálózat karbantartásához egy használt Pick-ap teherfurgon szükséges, ami a 2017.-es évi
programban elő is van látva.
Az invesztíciós karbantartás keretein belül elő van látva a teljes vezérlési - komunikációs hálózat
felújítása a déli kútmezőn a 2017-2018 évben.
A déli kútmezőn kidolgozás alatt van egy új kút fúrásának (B2/2) a kivitelezési terve, ami alapján
majd pályázni lehet pénzeszközökre a kivitelezésre 2017-2018 év folyamán.
8. Intézkedések a hosszútávú terv megvalósításához
8.1. A hosszútávú tervhez kapcsolódó intézkedések
Ezek egymással összefüggő, kulcsfontosságú tevékenységek, amelyek az általános vagy különleges cél
illetve eredmény elérését szolgálják.
Minden egyes intézkedéshez meg kell határozni a következőket:
1) Az intézkedés időtartamát
2) A megvalósításhoz szükséges anyagi forrásokat
3) A programtevékenységet vagy a projektet
4) Az intézkedések leírását
5) Az intézkedések megvalósulásának esetleges kockázatát és előfeltételét
6) Az eredménykövetés mutatóit
8.2. Célértékek és megavlósulási keretek hosszútávon
A teljesítménymutató alkalmazásához szükséges meghatározni az alapértéket (jelen értéket),
célértéket hátom év elteltével, valamint a megvalósult értékek ellenőrzésének forrását.
A célértékek a jelen állapot (alapérték) és a reális megvalósulás becslése alapján határozhatók meg,
figyelmbe véve az elérhető erőforrásokat.
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108.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. sz. – autentikus tolmácsolás, 68/2015. és 62/2016. sz.
– az AB határozata) 54. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja,
valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza, 1.
bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017. május 31-én
tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
ISKOLASZÉKTAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület mandátumának letelte előtt felmenti a zentai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium iskolaszéke tagját tisztsége alól, éspedig:
- Terhes Endre, zentai lakost – a szülők képviselőjét.
II.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. – autentikus tolmácsolás, 68/2015. és 62/2016 sz. – az
AB határozata) 53. szakaszának 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az
iskolaszék.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 3. bekezdése
szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi
önkormányzati egység 3-3 tagja képezi.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 10.
bekezdése szerint az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési,
illetve az oktatási tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolák esetében – a tanári és
pedagógiai tanács, a szülők soraiból pedig a szülői tanács, titkos véleménynyilvánítással.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése
szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselőtestülete nevezi ki és menti fel, az elnököt pedig a tagok választják meg szótöbbséggel az
igazgatási szerv tagjai teljes számához viszonyítva.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 55. szakasza 3. bekezdésének
4. pontja szerint a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete a mandátum letelte előtt
felment egyes tagokat, beleértve az elnököt vagy az intézmény igazgatási szervét, ha a
meghatalmazott javaslattevő kezdeményezést indít az igazgatási szerv egyes tagjának a
felmentésére az alap megszűnése miatt, amely szerint kinevezték az igazgatási szervbe.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 55. szakasza 15. bekezdése
szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről a határozat - végleges a
közigazgatási eljárásban.
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)
32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a Községi Képviselő-testület más, a
törvénnyel és a statútummal meghatározott teendőket is ellát.
Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza, 1.
bekezdésének 33. pontja szerint a Községi Képviselő-testület összhangban a törvénnyel és
a statútummal, más teendőket is ellát, amelyeket a törvény és a statútum állapítanak meg.
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2017. március 29-én
tájékoztatta Zenta községet, hogy az iskolaszék tagjának – a szülők képviselőjének Terhes
Endrének a gyermeke befejezte a középiskolai oktatást.
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2017. április 10-én
tájékoztatta Zenta községet arról, hogy a 2017. április 5-én tartott ülésen a szülői tanács,
mint meghatalmazott javaslattevő, titkos szavazással megválasztotta a jelöltet az
iskolaszékben a szülők képviselőjének, így kezdeményezést indít az igazgatási szerv
nevezett tagjának a felmentésére az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási
szervbe lett választva és javasolják a szülők új képviselőjének a kinevezését az
iskolaszékbe.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által
hozandó aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a meghatalmazott javaslattevők
kezdeményezését és javasolta az intézmény iskolaszéktagjainak a felmentését.
Zenta Község Képviselő testülete, miután megvitatta Zenta község Községi
Tanácsának a javaslatát az iskolaszék tagjainak a felmentését illetően, meghozta a
rendelkező rész szerinti határozatot.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-54/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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109.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. sz. – autentikus tolmácsolás, 68/2015. és 62/2016. sz.
– az AB határozata) 54. szakaszának 2. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény
(az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja,
valamint Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza, 1.
bekezdésének 33. pontja alapján Zenta Községi Képviselő-testülete a 2017. május 31-én
tartott ülésén meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM
ISKOLASZÉKTAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium iskolaszéke tagját tisztsége, éspedig:
- Cabafi Gabriella, zentai lakost – a szülők képviselőjét.
II.
A zentai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéke tagjának a
mandátuma a zentai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium iskolaszéke tagjai
mandátumának leteltéig tart, akiket a Zentai Községi Képviselő-testület 020-47/2015-I-es
számú, 2015. október 30-án kelt végzésével neveztek ki.
III.
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni.

Indokolás
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011., 55/2013., 35/2015. – autentikus tolmácsolás, 68/2015. és 62/2016 sz. – az
AB határozata) 53. szakaszának 2. bekezdése szerint az iskola igazgatási szerve az
iskolaszék.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 2. bekezdése
szerint az intézmény igazgatási szervének tagjait a helyi önkormányzati egység képviselőtestülete nevezi ki és menti fel, és az elnököt a tagok az igazgatási szerv teljes tagjai
számának szótöbbségével választják meg.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 3. bekezdése
szerint az intézmény igazgatási szervét a foglalkoztatottak, a szülők és a helyi
önkormányzati egység 3-3 tagja képezi.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 10.
bekezdése szerint az igazgatási szerv tagjait a foglalkoztatottak soraiból az oktatási-nevelési,
illetve az oktatási tanács javasolja, a kollégiummal rendelkező iskolák esetében – a tanári és
pedagógiai tanács, a szülők soraiból pedig a szülői tanács, titkos véleménynyilvánítással.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 55. szakasza 1. bekezdése
szerint az igazgatási szerv mandátuma négy évre szól.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 55. szakasza 4. bekezdése
szerint az igazgatási szerv újonnan kinevezett egyes tagjának a választási időszaka az
igazgatási szerv mandátuma leteltéig tart.
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 11.
bekezdése szerint az igazgatási szerv tagjának nem lehet javasolni és kinevezni a személyt,
aki: 1) jogerős ítélettel el volt ítélve bűncselekményért, amelyért feltétel nélküli
börtönbüntetést mondtak ki legalább három hónapig tartó időtartamra, vagy akit elítéltek:
családon belüli erőszak bűncselekményért, a fiatalkorú gyermek elvételéért, fiatalkorú
gyermek elhanyagolásáért és bántalmazásáért vagy vérfertőzésért, bűncselekményért
vesztegetési pénz elfogadásáért vagy megvesztegetésért, a nemi szabadság
elleni
bűncselekmények csoportjából való bűncselekményért, a jogközlekedés elleni, és az
emberségesség elleni, valamint más, nemzetközi joggal védett javak elleni
bűncselekményért, tekintet nélkül a kimondott büntetőszankcióra, sem pedig személy, akit
illetően, összhangban a törvénnyel megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés, 2) aki
több szerkezet érdekeit képviselné, kivéve a szakszervezeti tagokat, 3) akinek a teendői,
kötelezettsége és tisztsége összeegyeztethetetlen az igazgatási szervben végzett munkával, 4)
akit már neveztek ki más intézmény igazgatási szervébe tagnak, 5) aki más intézmény
igazgatójának lett kinevezve, 6) egyéb, a törvénnyel megállapított esetekben.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 12.
bekezdése szerint a kinevezésről szóló határozatról a helyi önkormányzati egység képviselőtestülete dönt, a meghatalmazott javaslattevő indítványáról szóló határozattal.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 15.
bekezdése szerint az igazgatási szerv kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló határozat - a
közigazgatási eljárásban végleges.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.)
32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja szerint a Községi Képviselő-testület más, a
törvénnyel és a statútummal meghatározott teendőket is ellát.
Zenta község statútumának (Zenta Község Hiv. Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza, 1.
bekezdésének 33. pontja szerint a Községi Képviselő-testület összhangban a törvénnyel és
a statútummal, más teendőket is ellát, amelyeket a törvény és a statútum állapítanak meg.
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2017. március 29-én
tájékoztatta Zenta községet, hogy az iskolaszék tagjának – a szülők képviselőjének Terhes
Endrének a gyermeke befejezte a középiskolai oktatást.
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2017. április 10-én
tájékoztatta Zenta községet arról, hogy a 2017. április 5-én tartott ülésen a szülői tanács,
mint meghatalmazott javaslattevő, titkos szavazással megválasztotta a jelöltet az
iskolaszékben a szülők képviselőjének, így kezdeményezést indít az igazgatási szerv
nevezett tagjának a felmentésére az alap megszűnése miatt, amely szerint az igazgatási
szervbe lett választva és javasolják a szülők új képviselőjének, Cabafi Gabriella, zentai
lakosnak a szülők képviselőjeként való kinevezését az iskolaszékbe.
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 54. szakaszának 11.
bekezdése szerinti kinevezés feltételei meglétét a jelölt nyilatkozata alapján állapították meg,
miszerint nincs törvényes akadálya a kinevezésnek és a büntető-nyilvántartás adatai
beszerzésének.
Zenta község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által
hozandó aktusok meghatalmazott javaslattevője elfogadta a tantestület javaslatát, mint
meghatalmazott javaslattevőt az intézmény iskolaszéktagjainak a szülők képviselőjeként
való kinevezésére.
Zenta Község Képviselő testülete, miután megvitatta Zenta község Községi
Tanácsának a javaslatát az iskolaszék új tagjainak a kinevezését illetően, meghozta a
rendelkező rész szerinti határozatot.
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JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A
határozat ellen közigazgatási eljárás indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,
Nemanjina u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a fellebbezést közvetlenül vagy
postai úton kell megküldeni a jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-54/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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110.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám)
46. szakaszának 33. pontja alapján, valamint a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) 44a. szakaszának 1. bekezdésével
kapcsolatban Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJAI MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület megállapítja, hogy a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási
Központ Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak 2017. május 30-án megszűnik a mandátuma,
a négyéves megbízatási időszak lejárta miatt, melyre kinevezésre kerültek, éspedig az alábbi
személyekre vonatkozóan:
1. Burány Hajnalka, Zenta község, mint az alapító képviselője, elnök és tag,
2. Babin Slađana, Zenta község, mint az alapító képviselője, tag,
3. Juhász Lassú Kornélia, a foglalkoztatottak képviselője, tag,
4. Pejin Attila, a foglalkoztatottak képviselője, tag,
5. Rác Szabó Márta, a foglalkoztatottak képviselője, tag.
II.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén a 020-48/2013-I. számú
határozattal négyéves megbízatási időre kinevezte a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási
Központ Igazgatóbizottságának elnökét és öt tagját.
Zenta Község Képviselő-testülete a 2014. december 30-án tartott ülésén a 020-42/2014-I. számú
határozattal felmentette a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
Igazgatóbizottságának elnökét, a 020-47/2014-I. számú határozattal pedig új elnököt nevezett ki,
éspedig a Zentai Községi Képviselő-testület 2013. május 30-án meghozott 020-48/2013-I. számú
határozatával kinevezett Igazgatóbizottság tagjai mandátumának lejártáig tartó megbízatási
időre.
Zenta Község Képviselő-testülete a 2015. október 30-án tartott ülésén a 020-53/2015-I. számú
határozattal felmentette a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
Igazgatóbizottságának egy tagját, a 02054/2015-I. számú határozattal pedig új tagot nevezett ki, éspedig a Zentai Községi Képviselőtestület 2013. május 30-án meghozott 020-48/2013-I. számú határozatával kinevezett
Igazgatóbizottság tagjai mandátumának lejártáig tartó megbízatási időre.
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A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás)
44a. szakaszának 1. bekezdése értelmében az intézmény igazgatóbizottsági tagjának megbízatása
megszűnik a megbízatási idő lejártával és felmentéssel.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakaszának 20. pontja értelmében a községi képviselő-testület törvényben és statútumban
megállapított egyéb feladatokat is ellát.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33.
pontja értelmében a Községi Képviselő-testület törvényben és statútumban megállapított egyéb
feladatokat is ellát.
Mivel a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ Igazgatóbizottsága elnökének és négy
tagjának megbízatása 2017. május 30-án lejár, Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község
Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen
határozat ellen a határozat kézbesítésének napjától számított 30 napos határidőn belül a Belgrád,
Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt közigazgatási per indítható. A
keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézhezvételének napjától
számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet benyújtani.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-62/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök
asszonya
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111.
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám –
kiigazítás) 41. szakaszának 3. és 4. 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, Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, valamint a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 7/2011. és 2/2013. szám) 19. szakasza alapján Zenta Község Képviselőtestülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT
IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
Igazgatóbizottságának elnökét és tagjait, éspedig:
1. Burány Hajnalkát, a Magyar Nemzeti Tanács által az Intézmény Igazgatóbizottságának
tagjává kinevezett személyt – az Igazgatóbizottság elnökévé,
2. Juhász Gyulát, a helyi önkormányzati egység képviselőjeként – az Igazgatóbizottság tagjává,
3. Bata Tamást, a helyi önkormányzati egység képviselőjeként – az Igazgatóbizottság tagjává,
4. Rác Szabó Mártát, az intézmény foglalkoztatottainak képviselőjeként – az Igazgatóbizottság
tagjává,
5. Kopasz Ildikót, az intézmény foglalkoztatottainak képviselőjeként – az Igazgatóbizottság
tagjává,
6. Pejin Attilát, az intézmény foglalkoztatottainak képviselőjeként – az Igazgatóbizottság
tagjává.
II.
Az Igazgatóbizottság elnökének és tagjainak megbízatása négy évre szól.
III.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám –
kiigazítás) 41. szakaszának 3. bekezdése értelmében a művelődési intézmény
igazgatóbizottságának tagjait az alapító nevezi ki és menti fel, éspedig a művelődési tevékenység
ismerőinek és kiemelkedő szakértőinek soraiból, ugyanezen szakasz 4. bekezdése értelmében
pedig az igazgatóbizottság elnökét az alapító nevezi ki az igazgatóbizottság tagjai közül.
Az intézmény igazgatóbizottságának tagjai négyéves időszakra kerülnek kinevezésre, és
legfeljebb két alkalommal nevezhetők ki.
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 és
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja értelmében a községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban
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kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok
igazgatóbizottságát és felügyelőbizottságát, kinevezi és felmenti igazgatóikat, valamint
jóváhagyja alapszabályukat, a törvénnyel összhangban.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és 2/2013. szám) 19. szakasza értelmében a Művelődésioktatási Központot az igazgatóbizottság igazgatja. Az igazgatóbizottságnak hét tagja van. Az
igazgatóbizottság elnökét és négy tagját a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel a kiemelkedő
szakemberek és a művelődési tevékenységekben jártas személyek sorából. Az intézmény, mint a
magyar kultúra számára különleges jelentőségű intézmény igazgatóbizottságának két tagját a
Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel, összhangban a törvénnyel, amely a kultúra területét
rendezi. Zenta község biztosítja a Nemzeti Tanács részvételét az intézmény igazgatóbizottsága
azon tagjai kinevezésének eljárásában, akiket a Nemzeti Tanács nem önállóan nevez ki, oly
módon, hogy a döntéshozatal előtt Zenta községnek biztosítania kell a Nemzeti Tanács előzetes
véleményét. Az elnököt a Képviselő-testület az igazgatóbizottság tagjainak sorából nevezi ki. Az
igazgatóbizottság három tagját a foglalkoztatottak sorából a Művelődési-oktatási Központ
reprezentatív szakszervezetének a javaslatára, illetve a foglalkoztatottak többségének a
javaslatára kell kinevezni, és e tagok legalább a felének az alapvető, azaz a programtevékenység
alanyai sorából kell kikerülnie.
A Magyar Nemzeti Tanács Burány Hajnalkát és Szügyi Ferencet nevezte ki a zentai Thurzó
Lajos Művelődési-oktatási Központ Igazgatóbizottságának tagjaivá.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alkalmazottai az intézmény
alkalmazottainak soraiból Rác Szabó Mártát, Pejin Attilát és Kopasz Ildikót javasolták a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ Igazgatóbizottságának tagjaivá.
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a helyi önkormányzati egység képviselőiként Juhász
Gyulát és Bata Tamást javasolta a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
Igazgatóbizottságának tagjaivá, továbbá véglegesítette a zentai Thurzó Lajos Művelődésioktatási Központ Igazgatóbizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló
határozatjavaslatot, megvitatása és döntéshozatal céljából pedig a Zentai Községi Képviselőtestület elé utalta azt.
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását
követően a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
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: 020-65/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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112.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakaszának 20. pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám)
46. szakaszának 33. pontja alapján, valamint a kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos
Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás) 45. szakaszának 4. bekezdésével
kapcsolatban Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az
alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJA MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK
MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
I.
A Községi Képviselő-testület megállapítja, hogy a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási
Központ Felügyelő Bizottsága elnökének és tagjának 2017. május 30-án megszűnik a
mandátuma, a négyéves megbízatási időszak lejárta miatt, melyre kinevezésre kerültek, éspedig
az alábbi személyekre vonatkozóan:
1. Terzin Mária zentai lakos, az alapító képviselője – a Felügyelő Bizottság elnöke,
2. Nagy Abonyi Ágnes zentai lakos, a foglalkoztatottak képviselője – a Felügyelő Bizottság
tagja.
II.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
Zenta Község Képviselő-testülete a 2013. május 30-án tartott ülésén a 020-46/2013-I. számú
határozattal négyéves megbízatási időre kinevezte a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási
Központ Felügyelő Bizottságának elnökét és tagját.
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 13/2016. és 30/2016. szám – kiigazítás)
45. szakaszának 4. bekezdése értelmében a felügyelő bizottság tagjait az alapító nevezi ki és
menti fel.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32.
szakaszának 20. pontja értelmében a községi képviselő-testület törvényben és statútumban
megállapított egyéb feladatokat is ellát.
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 33.
pontja értelmében a Községi Képviselő-testület törvényben és statútumban megállapított egyéb
feladatokat is ellát.
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Mivel a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ Felügyelő Bizottsága elnökének és
tagjának megbízatása 2017. május 30-án lejár, Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község
Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen
határozat ellen a határozat kézbesítésének napjától számított 30 napos határidőn belül a Belgrád,
Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt közigazgatási per indítható. A
keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézhezvételének napjától
számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet benyújtani.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-61/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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113.
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám –
kiigazítás) 44. szakaszának 4. 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, Zenta község statútuma (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, valamint a zentai
Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 7/2011. és 2/2013. szám) 22. szakasza alapján Zenta Község Képviselőtestülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület kinevezi a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ
Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait, éspedig:
1. Laskovity Ágnest, a Magyar Nemzeti Tanács által az Intézmény Felügyelő Bizottságának
tagjává kinevezett személyt – a Felügyelő Bizottság elnökévé,
2. Radonjić Draganát, a helyi önkormányzati egység képviselőjeként – a Felügyelő Bizottság
tagjává,
3. Nagy Abonyi Ágnest, az intézmény foglalkoztatottainak képviselőjeként – a Felügyelő
Bizottság tagjává.
II.
A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megbízatása négy évre szól.
III.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Indokolás
A kultúráról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 13/2016. és 30/2016. szám –
kiigazítás) 45. szakaszának 4. bekezdése értelmében a művelődési intézmény felügyelő
bizottságának tagjait az alapító nevezi ki és menti fel, ugyanezen szakasz 5. bekezdése
értelmében pedig a felügyelő bizottság elnökét az alapító nevezi ki a felügyelő bizottság tagjai
közül.
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 és
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 10. 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 Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ megalapításáról szóló rendelet (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 7/2011. és 2/2013. szám) 22. szakasza értelmében a Művelődésioktatási Központban felügyelő bizottságot kell létesíteni. A felügyelő bizottság
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elnökét és egy tagját a Képviselő-testület nevezi ki és menti fel, a felügyelő bizottság harmadik
tagját pedig a Nemzeti Tanács nevezi ki és menti fel.
A Magyar Nemzeti Tanács Laskovity Ágnest nevezte ki a zentai Thurzó Lajos Művelődésioktatási Központ Felügyelő Bizottságának tagjává.
A zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ alkalmazottai az intézmény
alkalmazottainak soraiból Nagy Abonyi Ágnest javasolták a zentai Thurzó Lajos Művelődésioktatási Központ Felügyelő Bizottságának tagjává.
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője a helyi önkormányzati egység képviselőjeként Radonjić
Draganát javasolta a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ Felügyelő Bizottságának
tagjává, továbbá véglegesítette a zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ Felügyelő
Bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről szóló határozatjavaslatot, megvitatása és
döntéshozatal céljából pedig a Zentai Községi Képviselő-testület elé utalta azt.
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását
követően a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
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: 020-64/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület elnök
asszonya
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114.
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, 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, és Zenta
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének
10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta
az alábbi
HATÁROZATOT
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE MEGBÍZOTT
IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának
kinevezésére irányuló eljárás befejezése miatt felmenti LASKOVITY KORNÉL zentai lakost
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatói tisztsége alól.
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, 83/2014. szám – másik törvény) 18. szakaszának 1. bekezdése értelmében az
intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel.
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 és
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja értelmében a községi képviselő-testület 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.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének
megalapításáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2006., 9/2011., 28/2012. és
26/2016. szám) került megalapításra.
A Zentai Községi Képviselő-testület 2016. november 29-én tartott ülésén a Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló 020-122/2016-I. számú
határozattal Laskovity Kornél zentai lakos a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete
igazgatójának kinevezésére irányuló eljárás befejezéséig, de legfeljebb egy év időtartamra
kinevezésre került Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megbízott igazgatójává.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének Igazgatóbizottsága 2017. március 20-án nyilvános
pályázatot írt ki Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának kiválasztására, a 2017.
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május 10-én tartott ülésén pedig a Zentai Községi Képviselő-testület elé utalta a Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezetének kinevezésére irányuló javaslatot.
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője véglegesítette a Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete megbízott igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslatot, megvitatása és
döntéshozatal céljából pedig a Zentai Községi Képviselő-testület elé utalta azt.
Zenta Község Községi Tanácsának javaslatára Zenta Község Képviselő-testülete a rendelkező
rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen
határozat ellen a határozat kézbesítésének napjától számított 30 napos határidőn belül a Belgrád,
Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt közigazgatási per indítható. A
keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézhezvételének napjától
számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet benyújtani.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-66/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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115.
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, 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, és Zenta
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének
10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta
az alábbi
HATÁROZATOT
ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE IGAZGATÓJÁNAK
KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület négyéves megbízatási időszakra kinevezi LASKOVITY KORNÉL
zentai illetőségű okleveles menedzsert Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének
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, 83/2014. szám – másik törvény) 18. szakaszának 1. bekezdése értelmében az
intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel.
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 és
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1.
bekezdésének 10. pontja értelmében a községi képviselő-testület kinevezi és felmenti az általa
alapított közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének
megalapításáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2006., 9/2011., 28/2012. és
26/2016. szám) került megalapításra.
A Zentai Községi Képviselő-testület 2016. november 29-én tartott ülésén a Zenta Község
Idegenforgalmi Szervezete megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló 020-122/2016-I. számú
határozattal Laskovity Kornél zentai lakos a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete
igazgatójának kinevezésére irányuló eljárás befejezéséig, de legfeljebb egy év időtartamra
kinevezésre került Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének megbízott igazgatójává.
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének Igazgatóbizottsága 2017. március 20-án nyilvános
pályázatot írt ki Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának kiválasztására, a 2017.
május 10-én tartott ülésén pedig megállapította, hogy a kiírás befejezését követően egy
jelentkezés érkezett a pályázatra. Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének
Igazgatóbizottsága a Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete igazgatójának kiválasztására kiírt
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nyilvános pályázat alapján Laskovity Kornél zentai lakos négyéves megbízatási időre való
kinevezését javasolta Zenta Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatójává.
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője véglegesítette a Zenta Község Idegenforgalmi
Szervezete igazgatójának kinevezéséről szóló határozatjavaslatot, megvitatása és döntéshozatal
céljából pedig a Zentai Községi Képviselő-testület elé utalta azt.
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Községi Tanácsának javaslatára a rendelkező
rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen
határozat ellen a határozat kézbesítésének napjától számított 30 napos határidőn belül a Belgrád,
Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt közigazgatási per indítható. A
keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat kézhezvételének napjától
számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet benyújtani.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-67/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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116.
A közvállalatokról szóló törvény (az SZKJ Hivatalos Közlönye, 15/2016. sz.) 69. szakasza 1.
bekezdésének 3. pontja, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
129/2007. és 83/2014. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 21. szakasza alapján a Zentai
Községi Képviselő-testület a 2017. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI KÖZVÁLLALATNAK A
2017. ÉVI IDÉNYBEN A NÉPKERTBEN A ZENTAI OLIMPIAI MEDENCE
SZOLGÁLTATÁSAINAK A DÍJJEGYZÉKE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
I.
A KKT jóváhagyja a Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalatnak a 2017.
évi idényben a Népkertben a zentai olimpiai medence szolgáltatásainak díjjegyzékét,
amelyet a vállalat felügyelő bizottsága hozott a 2017.04.28-án tartott ülésén a 01-85205/2017-4-es számú határozatával az alábbiak szerint:




120,00 dinár áfával
a napi jegy ára
az idényjegy ára
3.000,00 dinár áfával
gyermekeknek 5 (öt) éves korig a belépés díjmentes.
II.

A Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalatnak a 2017. évi idényben a Népkertben
a zentai olimpiai medence szolgáltatásainak díjjegyzéke alkotó része a szolgáltatások
díjjegyzékének és a vállalat 2017-es évi üzletviteli programjának.
III.
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 023- 5/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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117.
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, 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. május 31-én tartott
ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület a Zentai Gyógyszertár igazgatójának kinevezésére irányuló eljárás
befejezése miatt dr. WEBER ZITA zentai lakost felmenti a Zentai Gyógyszertár megbízott
igazgatójának tisztsége alól.
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.
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 értelmében a községi képviselő-testület 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 Gyógyszertár a Zentai Városi Gyógyszertár megalapításáról szóló rendelettel (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 10/2006., 5/2007., 7/2008. és 13/2008. szám) került megalapításra.
A Zentai Községi Képviselő-testület a 2016. december 12-én tartott ülésén a Zentai
Gyógyszertár megbízott igazgatójának kinevezéséről szóló 020-139/2016-I. számú határozattal
dr. Weber Zita zentai lakost a Zentai Gyógyszertár igazgatójának kinevezésére irányuló eljárás
befejezéséig, de legfeljebb hat hónapos időszakra kinevezte a Zentai Gyógyszertár megbízott
igazgatójává.
A Zentai Gyógyszertár Igazgatóbizottsága nyilvános pályázatot írt ki a Zentai Gyógyszertár
igazgatójának kinevezésére, a pályázat lejártát követően a Zentai Gyógyszertár igazgatójának
kinevezésére irányuló javaslatot pedig megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek.
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője véglegesítette a Zentai Gyógyszertár megbízott
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igazgatójának felmentéséről szóló határozatjavaslatot, megvitatása és döntéshozatal céljából
pedig a Zentai Községi Képviselő-testület elé utalta azt.
Zenta Község Községi Tanácsának javaslatára Zenta Község Képviselő-testülete a rendelkező
rész szerinti határozatot hozta.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges a közigazgatási eljárásban. A jelen
határozat ellen a Belgrád, Nemanja utca 9. szám alatti székhelyű Közigazgatási Bíróság előtt
közigazgatási per indítható. A keresetet a Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz a jelen határozat
kézhezvételének napjától számított 30 napos határidőn belül közvetlenül vagy postai úton lehet
benyújtani.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 020-69/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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118.
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., 57/2011., 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. május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
I.
A Községi Képviselő-testület dr. Weber Zita zentai illetőségű fogorvost négyéves megbízatási
időre kinevezi a Zentai Gyógyszertár 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., 57/2011., 119/2012., 45/2013. szám – másik törvény,
93/2014., 96/2015. és 106/2015. szám) 130. szakaszának 3. bekezdése értelmében az
egészségügyi intézmény igazgatóját, igazgatóhelyettesét, valamint igazgató- és
felügyelőbizottságának tagjait az alapító nevezi ki és menti fel.
Az egészségvédelemről szóló törvény 133. szakaszának 2. bekezdése értelmében az
egészségügyi intézmény igazgatójának mandátuma a tisztségbelépésének napjától számítódik.
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 értelmében a községi képviselő-testület 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 Gyógyszertár a Zentai Városi Gyógyszertár megalapításáról szóló rendelettel (Zenta
Község Hivatalos Lapja, 10/2006., 5/2007., 7/2008. és 13/2008. szám) került megalapításra.
Az egészségvédelemről szóló törvény 132. szakaszának 3., 5. és 6. bekezdése értelmében az
egészségügyi intézmény igazgatója nyilvános pályázat alapján kerül kinevezésre, melyet az
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egészségügyi intézmény igazgatóbizottsága ír ki. Az egészségügyi intézmény igazgatóbizottsága
a nyilvános pályázat befejezésének napjától számított 30 napos határidőn belül köteles a jelölt
kiválasztását elvégezni, valamint a javaslatot az alapítónak megküldeni. Az igazgatóbizottság
javaslata alapján az alapító a javaslat megküldésének napjától számított 15 napos határidőn belül
kinevezi az igazgatót.
A Zentai Gyógyszertár Igazgatóbizottsága a lefolytatott nyilvános pályázat alapján dr. Weber
Zita fogorvost javasolta a Zentai Gyógyszertár igazgatójává.
Zenta Község Községi Tanácsa, mint a Zentai Községi Képviselő-testület által hozandó
ügyiratok meghatalmazott előterjesztője véglegesítette a Zentai Gyógyszertár igazgatójának
kinevezéséről szóló határozatjavaslatot.
Zenta Község Községi Tanácsa javaslatának megvitatását követően Zenta Község Képviselőtestülete meghozta a Zentai Gyógyszertár 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: 020-68/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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119.
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014.
szám – másik törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 20. pontja és 36. szakasza, valamint Zenta
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakasza 1. bekezdésének
20. pontja és 52., 55., 61.és 63. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2017. május
31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
VÉGZÉST
AZ IFJÚSÁGI TANÁCS 2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
1. A Községi Képviselő-testület jóváhagyja az Ifjúsági Tanács 2016. évi munkajelentését, mely
jelentést az Ifjúsági tanács a 2017. április 24-én tartott ülésén fogadott el.
2. Jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 016-7/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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AZ IFJÚSÁGI TANÁCS 2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSE
Az Ifjúsági Tanács az új összetételben 2017. április 24-én megtartotta második ülését, és elfogadta
AZ IFJÚSÁGI TANÁCS 2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉT

A Tanács az év folyamán két ülést tartott. Az üléseken elfogadásra került a 2016. évi programról
és pénzügy tervről szóló 2016. április 18-án kelt 400-4/2016-II. számú határozat.
Az említett határozattal összhangban az alábbi programok kerültek javasolásra és támogatásra az
Ifjúsági Tanács részéről:
A 2016.évi pénzügyi terv táblázatos kimutatása, ifjúsági tevékenységek és programok Zenta
község költségvetéséből
Összeg dinárban
A program megnevezése
kifejezve
Fiatalok szabadideje – fiatalok a fiatalokért – fiatal tehetségek (felszerelés
beszerzése, útiköltségek, részvételi költségek
160 000,00
Autómentes nap 2016
140 000,00
Felszerelés az Ifjúsági Irodának
100 000,00
A 2016-2020. évi Helyi Ifjúsági Akcióterv kidolgozása
200 000,00
ÖSSZESEN
600 000,00
A 2016.évi pénzügyi terv táblázatos kimutatása, ifjúsági tevékenységek és programok Vajdaság
Autonóm Tartomány költségvetéséből
Összeg dinárban
A program megnevezése
kifejezve
Cselekedjünk megelőzően, állítsuk meg az erőszakot a sportban
300 000,00
ÖSSZESEN
300 000,00
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Jelentés a 2016.évi ifjúsági politika programjainak megvalósításáról
A szervezetek és összegek táblázatos kimutatása megvalósítás szerint a 2016. évre
Összeg dinárban
A szervezet megnevezése – a költségek fajtái
Finanszírozási forrás
kifejezve
1. Szerződéses szolgáltatások (honoráriumok)
VAT
285 000,00
2. Nyomtatott anyag
VAT
15 000,00
Felhasznált eszközök
Összesen
összesen
300 000,00
A szervezetek és összegek táblázatos kimutatása megvalósítás szerint a 2016.évre
Összeg dinárban
A szervezet megnevezése
Finanszírozási forrás
kifejezve
1. INGENIUM Alapítvány
Zentai KKT
60 000, 00
2. Zentai Ifjúsági Szervezet
Zentai KKT
200 000,00
3. INTELLEKTUS Egyesület
219 000,00
Zentai KKT
220 Miroslav Antić Kamaraszínház
Zentai KKT
12 000,00
- 44 200,00
Nem felhasznált eszközök visszatérítése
Zentai KKT
Nem felhasznált
Összesen
eszközök 413 400, 00
186 600,00
A 2016. évben kinevezésre került a 2016-2020. évi Helyi Ifjúsági Akciótervet kidolgozó bizottság,
melyben az Ifjúsági Tanács tagjai találhatók, miáltal meghatározásra került a Helyi Akcióterv
kidolgozásának prioritása és az ügyiratok elfogadása az ifjúság területét illető tételes előírásokkal
összhangban.
Kocsis Szürke Zsolt,
a Tanács elnöke
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120.
A tervezésről és építésről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009., sz.
– kiig., 64/2010. sz. – az AB határozata, 24/2011., 121/12., 42/2013. sz. – az AB határozata,
50/2013. sz. – az AB határozata, 98/2013. sz. – az AB határozata, 132/2014. és 145/2014.
sz.) 35. szakaszának 7. bekezdése és 46. szakaszának 1. bekezdése, a környezetvédelmi
hatás stratégiai becsléséről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 135/04. és 88/10.
sz.) 9. szakaszának 5. bekezdése, és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,
5/2011. sz.) 46. szakaszának 6. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2017.
május 31-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
ZENTA KÖZSÉGBEN A 49. TÖMB RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK A
KIDOLGOZÁSÁRÓL
1. szakasz
A KKT a jelen rendelettel megkezdi a 49. SZÁMÚ TÖMB részletes szabályozási tervének
kidolgozását, A ZENTAI K. K. 8084/12-ES SZÁMÚ KATASZTERI PARCELLÁJÁN
ZENTA LAKOTT HELYSÉG TÁVFŰTÉSÉRE A HŐENERGIA TERMELÉSHEZ A
BERENDEZÉS KIÉPÍTÉSÉRE (a továbbiakban: terv).
2. szakasz
A részletes szabályozási terv felöleli a zentai k. k. 8084/12-es kataszteri parcelláját.
A részletes szabályozási terv felölel cca. 1 ha 52 a 40 m2 területet.
A magasabb rendű és szélesebb területű tervdokumentáció feltételeit és irányvonalait és a
terv kidolgozásához szükséges alapok jegyzékét.
3. szakasz
A szóban forgó terület Zenta település általános tervével (Zenta Község Hivatalos Lapja,
7/08. sz.) megállapított terjedelemben van, amellyel a 49. tömbre előírják a részletes
szabályozási terv kidolgozását.
Az alap, amelyen a terv készül:
Zenta k. k.
Arány: 1:1000 – Kataszteri topográfiai terv
AZ ÉPÍTÉS SZABÁLYAIA
A MUNKATARTALMI ÖVEZET
a) A létesítmény rendeltetése és fajtája
Fő létesítmények: üzletviteli-, termelési- és raktárlétesítmények kombinációban is. Az építési
parcella keretében a munkaövezetben engedélyezett egy lakóegység kiépítése is családi
lakóépület keretében, illetve üzletviteli-lakólétesítmény.
Más létesítmények a parcellán: garázsok, éléstárak, silók, ereszek a gépeknek és a
járműveknek, közegészségügyi átereszek, trafóállomás, vízhatlan beton emésztőgödör
(mint átmeneti megoldás), kutak, kerítések stb.
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Az üzletviteli tevékenység, amely
ebben az övezetben engedélyezhető termelési-,
üzletviteli- és
munkaaktivitások kisebb vagy
nagyobb terjedelemben,
illetve
teljesítménnyel, a környezetvédelem biztosításának feltételei mellett, mint: a malmok,
élelmiszergyártó üzemek – tej-, tojás- és húsfeldolgozás,
gyümölcs és zöldségek
feldolgozása és konzerválása, állati takarmány gyártása és hasonlók, majd építőanyag
gyártásával kapcsolatos tevékenység, fém és fa feldolgozása és megmunkálása,
elektronikai, textil vagy hasonló termelés, illetve tevékenység a nagykereskedelem terén,
raktározás, lerakók és hasonlók.
A létesítmény fajtája: a létesítményeket szabadon állókként, kettese, vagy mint sorban levő
létesítményt (megszakítással vagy folyamatosan) lehet építeni sorban, mindezt a termelési
folyamat műszaki-technológiai folyamatától és az előirányozott védelmi feltételektől
függően.
b) Az építési parcella kialakításának feltételei
A parcella nagysága a munkatartalmi övezetben, amely elsősorban
gazdasági
teljesítmények kiépítésére szánt, elegendő kell, hogy legyen, hogy felfogjon minden
tartalmat, amelyek a konkrét technológiai folyamattól függnek, valamint kísérő
tartalmakra, a földterület engedélyezet kihasználtsági fokának és a kiépítési index
biztosításával.
Az építési parcella nagysága legalább 600,0 m2-t tesz ki, az utcai front legalább 20,0 m-es
szélességével.
c) A létesítmény helyzete a szabályozáshoz viszonyítva és az építési parcella határához
viszonyítva
A meghatározott technológiai termelési folyamattól függően a munkakomplexum keretében
az építési vonal fedheti a szabályozási vonalat, illetve vele kapcsolatban lehet behúzott
minimálisan 5 m-re. A létesítmények, amelyek a munkakomplexum bejáratánál
találhatóak az elülső homlokzattal az építési vonalon kell, hogy épüljenek.
A munkakomplexum udvara megszervezését északra, illetve a nyugati oldal felé kell
irányítani. Ezzel kapcsolatban az építési vonal a keleti (illetve déli) szomszédos parcella
határától minimálisan 1 m, a feltétellel, hogy eleget tesznek a tűzvédelemnek, azaz, hogy
a létesítmények egymás közötti távolsága a két szomszédos parcellán nagyobb kell, hogy
legyen a felsőbb létesítmény magasságának felétől.
Az építési vonal a parcella határától nyugatra (illetve északra) minimálisan 5 m, ha az
építési parcellán lehetővé van téve a közlekedés körforgalma.
d) Városrendezési mutatók
A földterület kihasználtságának maximálisan engedélyezett foka az építési parcellán a
munkaövezetben platókkal és közlekedési vonalakkal 70%.
A maximálisan engedélyezett kiépítettségi index 2,1.
e) A legmagasabb emeletesség és a létesítmény magassága
A létesítmény legmagasabb engedélyezett emeletessége a rendeltetésétől függ:
- üzletviteli: max. F+1+Tt
- üzletviteli-lakó és lakóépületek: max. F + 1
- termelési: max. F + 1, esetlegesen több is, ha ezt megköveteli a termelési
technológia folyamata
- raktározás: F
- melléképület: F
f) A létesítmények legalacsonyabb egymás közötti távolsága
A létesítmények épülhetnek, mint szabadon állóak és megszakított sorban.
Két létesítmény egymás közötti távolsága minimálisan
a felsőbb
létesítmény
magasságának a fele, azzal, hogy az egymás közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 4,0
m.
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A megszakított sorban kiépített létesítmény, ha a két létesítmény közötti távolság 0 m,
azaz
csak a tágulás (dilatáció) szélessége, engedélyezhető, ha ezt a termelés
technológiai folyamat megköveteli, és ha adottak a feltételek a tűzvédelemre.
g) Feltételek más létesítmények kiépítésére ugyanazon az építési parcellán
A munkakomplexum építési parcelláján az elsődleges (üzletviteli, termelői és raktározási)
létesítményekre engedélyezett a családi lakólétesítmény kiépítése egy lakóegységgel,
illetve engedélyezett az üzletviteli-lakólétesítmény kiépítése egy lakóegységgel.
A lakólétesítmény lokációjának a megállapításakor a parcellán számot kell viselni, hogy a
létesítmény
a parcella csendesebb részén legyen, biztosított külön bejárattal a
létesítménybe, a munkarészhez való hozzáférés keresztezése nélkül. A jelen létesítmény
keretében engedélyezett helyiség – garázs kiépítése a lakóterület használója járművének
garázsba való elhelyezésére.
A beton vízhatlan emésztőgödröt (mint átmeneti megoldás a települési csatornahálózat
kiépítéséig, illetve az arra való csatlakozásig) a parcellán kell elhelyezni, legalább 3,0 m-es
távolságban minden létesítménytől és a parcella határától 3,0 m-re.
A munkakomplexumokat el lehet keríteni teljes (épített), transzparens kerítéssel vagy
kombinálva, maximálisan 2,2 m magasságig. A sarkon levő kerítésnek transzparensnek kell
lennie, illetve az épített és transzparens kerítés kombinációja, a közlekedés áttekinthetősége
céljából. A transzparens kerítést az alfalra kell helyezni maximálisan 0,2 m-re, és
kombináció esetén, a kerítés épített része nem lehet magasabb, mint 0,9 m.
A kerítés, a kerítés oszlopai és a kapu az építési parcellán kell, hogy legyenek, amelyet
elkerítenek vagy a parcella határán, a szomszédokkal való megállapodás szerint. A kapuk és
az ajtók az utcai kerítésen nem nyithatóak a szabályozási vonalon kívül.
Engedélyezett az egymás közötti átépítés egyes funkcionális egészeket illetően az építési
parcella keretében, a feltétellel, hogy ezen kerítés magassága nem lehet nagyobb a külső
kerítés magasságánál, és biztosított a közlekedés áthaladása és a tűzvédelem.
h) A parcellához és a járművek parkolási területéhez való hozzáférés biztosítása
Minden építési parcella keretében ebben az övezetben külön biztosítani kell az autóval való
és a gyalogos hozzáférést. Az autóval való hozzáférés a parcellán minimálisan 4,0 m
széles, a kanyar minimális belső sugárral, amely 7 m. A gyalogos hozzáférés a parcellához
legalább 1,5 m széles.
Az építési parcella keretében a gyalogos út minimális szélessége 1,0 m, és az autós
közlekedésre
3,5 m, minimálisan 5,0 m belső sugárral, illetve min. 7,0 m, ott ahol
biztosítják a közlekedés áthaladását a tűzvédelem céljából. A manipulációs platókat
egyoldalas lejtéssel kell tervezni és a közepesen súlyos közlekedés hordhatóságára.
A járművek parkolására saját szükségletre minden építési parcella keretében biztosítani kell
a megfelelő parkoló teret a személygépkocsiknak és a tehergépjárműveknek.
Egy parkolóhely nagysága személygépkocsi esetében min. 2,5 m x 5,0 m, míg a
tehergépjármű esetében min. 3,0 m x 6,0 m. A parkolókat a jármű nagyságának és a
feltételezett használók számának függvényében kell formálni és méretezni. A kerékpár
parkolókat szükség szerint kell kivitelezni, külön terület biztosításával kerékpáronként min.
0,6-07 m2-re.
i) A szomszédos létesítmények védelme
A feltételek azonosak, mint a lakóövezetek keretében.
(LAKÓÖVEZET: A létesítményen a kiesések nem léphetik túl az építési vonalat több
mint 1,6 m-el, illetve a szabályozási vonalat, több mint 1,2 m-el, éspedig a létesítmény
3,0 m-rel magasabb részén. Ha a horizontális projekciója a kiesésnek nagyobb, akkor azt
az építési, illetve szabályozási vonalhoz viszonyítva kell felállítani. Az építési elemek a
földszint szintjén túlléphetik az építési vonalat (számítva a létesítmény alapvető külméretét a
kiesés horizontális projekciójáig), éspedig:
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a transzparens lakatosi konzolok az ereszeknek a fölszinti övezetben 2,0 m-ig
a létesítmény teljes szélességében 3,0 m felett,
szövet ereszek masszív lakatosi szerkezettel, kevesebb mint 1,0 m a külsőhöz
viszonyítva
- a járda szélei 3,0 m felett,
- konzol reklámok kevesebb, mint 1,2 m 3,0 m magasság felett.
Az építészeti elemek, mint az erkélyek, dokszátok (erkélyek), balkonok, belépő ereszek
oszlopok nélkül, az első emelet szintjén nem léphetik túl az építési vonalat (számítva a
létesítmény külméretétől a kiesés horizontális projekciójáig), éspedig:
• a létesítmény részén az elülső udvar felé kevesebb, mint 1,2 m, azonban az építési
elemek teljes területe nem haladhatja túl az 50%-ot az utcai homlokzatot illetően a
földszint felett,
• a létesítmény részén az oldalsó udvar felé főként északra (illetve nyugatra)
orientálódás kevesebb, mint 0,6 m, azonban az építészeti elemek teljes területe nem
lépheti túl az oldalsó homlokzat 30%-át a földszint felett,
• a létesítmény részén az oldalsó udvar felé főként délre (illetve keletre), az
orientáció kevesebb, mint 0,9 m, azonban az építési elemek teljes területe nem
lépheti túl az oldalsó homlokzat 30%-át a földszint felett,
• a létesítmény részén a hátsó udvar felé (a legalacsonyabb távolság a szomszédos
építési parcella hátsó vonalától 5,0 m) kevesebb, mint 1,2 m, azonban az építészeti
elemek teljes területe nem lépheti túl a hátsó homlokzat 30%-át a földszint felett.
• Nyitott külső lépcsők elhelyezhetőek a létesítmény elülső részén, ha az építési
vonal be van húzódva a szabályozási vonalhoz viszonyítva 3,0 m-el, és ha ezek a
lépcsők felülkerekednek 0,9 m magasságban. A lépcsők, amelyeke felülkerekednek
több mint a 0,9 m magasság mértékéig bemennek a létesítmény alapvető
külméretébe. A lépcsők kiépítésével 0,9 m-ig nem szabad zavarni az átjárást és az
udvar más funkcióit.
Az udvar kiépítése a megszakított sorozatban engedélyezhető a feltétellel, hogy nem
bontja meg a parcella határát, amelyhez a létesítményt építik. Az alapzat aránya nem lépheti
túl
a szomszédos parcella határát, kivéve a tulajdonos vagy a parcellahasználó
jóváhagyásával, illetve a közigazgatási szerv jóváhagyásával, amely hatáskörrel rendelkezik
a városrendezésben és a lakás- és kommunális tevékenységben.
Az építési elemek a járda-pincei emelet kvótája alatt átléphetik az építési vonalat (illetve
szabályozási vonalat) számítva
a
létesítmény külméretétől a kiesés horizontális
projekciójáig, éspedig:
• az alap arányától és a pincefalaktól kevesebb mint 0,15 m-től 2,6 m mélységig a járda
alatt, és ezen mélység alatt kevesebb mint 0,5 m-ig,
• a berendezés pincehelyiségeinek aknái a járda kvótája szintjéhez viszonyítva
kevesebb, mint 1,0 m-,
• az alap aránya nem lépheti túl a szomszédos parcella határát, kivéve a tulajdonos
vagy a parcellahasználó jóváhagyásával.
Ha a hátsó mezsgyén (határon) állítják fel a létesítménnyel vagy a létesítmény egy részével
nem lehet veszélyeztetni a szomszéd légterét a mezsgyén keresztül (a megoldás lehet
pajzsfal, két- vagy négyvezetékes tető atikával és fekvő esővízcsatornával vagy
egyvezetékes tető a saját udvarba való eséssel). A csapadékvíz elvezetését a tetőtérről meg
kell oldani az építési parcella keretében, amelyen a létesítmény épül.
A falra, amelyet a hátsó mezsgyén helyeznek el nem helyezhetőek el nyílások a
szomszédos parcella felé, kivéve a nyílásokat, amelyek kizárólag a vertikális nyílás vagy
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megvilágítás funkciójában vannak, a parapét minimális magasságáig h=1,8 m, felülete 0,8
m2.
Ha a létesítményt nem közös mezsgyén építik, annak a távolsága attól legalább 0,5 m kell
hogy legyen, kivéve az övezeteket, ahol a meglévő állapotok ezt megengedik (a parcellázás
örökölt állapota), ahol a minimális távolság 0 m.
A felszíni vizek az egyik építési parcelláról nem irányíthatóak a másik parcella felé. A
felszíni vizeket a parcellákról el kell vezetni szabadeséssel, a forgató, illetve az utca felé
legkevesebb 1,5%-os eséssel. A felszíni és más szennyvizekete a gazdasági udvarból
szabályozottan a trágyagödörbe kell elvezetni.
j) Feltételek a kommunális infrastruktúrára való rákapcsoláshoz
Közlekedési infrastruktúra: Az autós-gyalogos rákapcsolódást a közútra a jelen terv és a
közvállalat feltételeivel összhangban kell kivitelezni, amely
gazdálkodik az építési
földterülettel – utcai korridorral, minimális szélessége: az autós hozzáférés minimálisan 3,5
m, és a gyalogos hozzáférés minimálisan 1,5 m.
Vízgazdálkodási infrastruktúra: A létesítmény csatlakoztatását a munkakomplexumban a
vízvezeték hálózatra a hatásköri kommunális vállalat feltételei szerint kell kivitelezni. A
létesítmény csatlakoztatását a vízvezeték hálózatra a vízmérő aknán keresztül kell kivitelezni
a használó parcelláján, minimálisan 1,0 m-re a szabályozási vonal mögött. Összhangban a
tűzvédelemmel elő kell látni tűzcsapok kiépítését.
A létesítmény munkakomplexumának a csatlakozását a fekália csatornahálózatra a hatásköri
kommunális vállalat feltételei szerint kell kivitelezni. A beásás mélységét a csatlakozás
helyén csökkenteni kell a meglévő csővezeték mélységére. A települési csatornahálózat
kiépítéséig engedélyezett a vízhatlan beton emésztőgödör kiépítése, minimálisan 3,0 m-re
minden létesítménytől és a parcella határától.
A feltételesen tiszta csapadékvizet a létesítmény tetőjéről, tisztítás nélkül bele lehet engedni a
nyitott csatornahálózatba vagy a zöld területre a parcella komplexumon belül. A szennyvizet,
amely a technológiai folyamat eredményeként keletkezik, a települési csatornarendszerbe
való beeresztése előtt kötelezően tisztítani kell elsődleges tisztítással magán a komplexumon
belül. Minden olajos vizet a csapadékvíz csatornába való kiengedése előtt olajszeparátorral
és gyors ülepítő keverékekkel kell tisztítani.
Elektro-energetikai infrastruktúra: A létesítmény csatlakozását az elektro-energetikai
infrastruktúrára föld alatti csatlakozó vezetékkel kell kivitelezni a nyilvános hálózatról az
utcában
vagy a trafóállomásról
nagyobb fogyasztók esetében, a hatásköri
elektrodisztribúció
elektro-energetikai jóváhagyása szerinti
feltételek mellett. A
trafóállomásokat, mint téglaházakat kell építeni, montázs-betonból vagy oszlopokból a saját
parcellán, 20kV működésre a feszültségi szinten. A csatlakozási jóváhagyást a nyilvános
disztribúciós hálózatra a hatásköri vállalattól kell kérni.
Az elekto-energetikai
hálózatot a munkakomplexumokon belül kalibrálni kell. A
világítótesteket a világítóoszlopokra kell elhelyezni. Világítótestként használhatóak higany
világítók magas nyomással vagy nátrium világítók alacsony (magas) nyomással, hogy
megkapjuk a közlekedési útvonalak megfelelő kivilágítási szintjét.
Az atmoszférikus ürüléstől való védelmet klasszikus villámhárító installációkkal kell
kivitelezni Faraday-kalitka formájában, a létesítmény védelmi szintjének osztálya szerint,
összhangban a létesítményeknek az atmoszférikus ürülésekről való védelmének műszaki
normatíváiról szóló szabályzattal (a JSZK Hivatalos Lapja, 11/96. sz.).
Gáz infrastruktúra: A gázcsatlakozás része a disztribúciós gázvezetéknek, amely összeköti
az utcai hálózatot a belső gáz installációval. A gázcsatlakozás elhelyezésekor tiszteletben
kell tartani az érvényes jogszabályok rendelkezéseit, amelyek ezt a területet szabályozzák.
A jóváhagyást a nyilvános disztribúciós gázhálózatra meg kell kérni a hatásköri
gázdisztribútortól. A gázcsatlakozás útvonalát nem lehet lefektetni raktárhelyiségekben
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amelyekben éghető és robbanékony anyag van. A mérő-szabályozási szett nem helyezhető
el a létesítmény belsejében, a helyeken, ahol nincs természetes szellőzés, az elektromos
szekrénytől legalább 1,0 m távolságra kell, hogy legyen, valamint a létesítményen a
nyílásoktól is (ablakok, ajtók) minimálisan 1,0 m-re, horizontálisan mérve.
Telekommunikációs infrastruktúra: A létesítmények csatlakozását a TT, KDS és internet
hálózatra csatlakozó kábellel kell kivitelezni a telekommunikációs, KDS és internet
hálózatról az utcában (teljes egészében a föld alatt kell építeni). A komplexumon belül a
telekommunikációs hálózatot kalibrálni kell.
k) Építésztani, illetve esztétikai formálása a létesítmény egyes elemeinek
A létesítmények építhetőek mindenféle szilárd anyagból, amely használatos, hagyományos
(épített létesítmények) vagy korszerűbb (átdolgozott elemek, beleértve a kész montázs
csarnokot) módon. A létesítmény homlokzata lehet homlokzattéglából vagy vakolatból,
színesen, választás szerint.
Kötelező a lejtős tető kiépítése, és a tetők lehetnek egyvezetékesek, kétvezetékesek és
több tetősíkosak. A tetőszerkezet lehet fából, acélból vagy betonvasból, és a tető lejtése, a
tetőfedő fajtájával összhangban.
l) Feltételek a létesítmény felújítására vagy rekonstrukciójára
A meglévő létesítmény újra való cseréje (azonos horizontális és vertikális külméretek és
azonos rendeltetés) engedélyezhető, ha az új létesítménnyel nem veszélyeztetik az
életfeltételeket és a munkát a szomszédos parcellákon.
A meglévő létesítmények konstrukciója engedélyezhető, ha a munkálatok kivitelezőjével a
létesítményen nem bontják meg a feltételeket, amelyek a jelen tervvel adottak.
Ha az építészeti parcella a kiépítettségével nem tesz eleget a jelen terv szerinti
feltételeknek, rekonstrukcióval nem engedélyezhető a meglévő projektum hozzáépítése.
m) Környezetvédelmi, műszaki, higiéniai, tűzvédelmi, biztonsági és más feltételek
Minden létesítményt az érvényes törvényekkel és szabályzatokkal összhangban kell
kiépíteni és újjáépíteni, amelyek a konkrét területet szabályozzák. A tervezésnél és a
munkálatok kivitelezésénél a létesítményeken, valamint bizonyos anyagok használata esetén,
tekintetbe kell venni a létesítmény (helyiség) rendeltetésének specifikusságát a használat, a
karbantartás, illetve a közegészségügyi-higiéniai feltételei szempontjából.
Az anyag kiválasztásakor számot kell viselni azok ellenállóképességükről a műszaki és
tűzvédelmi tekintetben. A tűz megnövekedett kockázatú létesítményei mellett ki kell
tervezni és ki kell vitelezni a megközelítési utat, fordulóhelyet és a platót a tűzoltó jármű
közlekedésére és a beavatkozások kivitelezésére.
A munkakomplexumok tervezésekor figyelembe kell venni az érvényes jogszabályokat a
villámhárítót, az elektromos hálózatot, a tűzteret, a kéményeket, a tartályokat és az
üzemeket a könnyen gyúlékony anyagokkal.
A gyúlékony anyagokat nem lehet elhelyezni olyan helyiségben, amely nincs távolabb 6
m-nél bármely létesítménytől vagy létesítményrésztől, ha a műszaki jogszabályok ezt
másképpen nem határozzák meg. A létesítményekben és a helyiségekben, amelyekben
elraktároznak vagy tartanak gyúlékony vagy más anyagot (nyersanyag, késztermék,
göngyöleg stb.) biztosítani kell a szabad hozzáférést és az oltó szerkezetekhez és
berendezésekhez való hozzáférést.
Létesítmények és helyiségek esetében, amelyek
robbanással veszélyeztetettek elő kell irányozni elegendő ablakfelületet, emellett könnyű
elválasztó falakat és könnyű tetőfedőt.
Az üzleti és más létesítmények, amelyek nyilvános használatra szántak, valamint azok
hozzáférhetősége összhangban kell, hogy legyen a gyermekek, idősek, sérültek és rokkant
személyek
zavartalan
mozgásával kapcsolatos
létesítmények tervezésének és
projekciójának a feltételeiről szóló szabályzattal.
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A létesítmény kiépítése, illetve a munkálatok kivitelezése és a tevékenységgel való
foglalkozás azzal a feltétellel végezhető, hogy nem okoznak sérüléseket más
létesítményeken, nem szennyezik a talajt, vizet, levegőt, nem bontják meg a növény- és
állatvilág természetes egyensúlyát vagy más módon degradálják a környezetet. A
környezetvédelem felöleli az intézkedéseket, amelyekkel a vizet, levegőt és talajt védik a
degradációtól.
Minden építési parcellán a megfelelő helyen biztosítani kell a betonozott teret konténerek
(vagy kanták) felállítására a kommunális hulladéknak, amelyet elszállít a hatásköri
kommunális szolgálat, valamint a területet a hulladéknak, amely a technológiai folyamat
folyamán keletkezett, amelyet összhangban az érvényes jogszabályokkal helyeznek el,
annak begyűjtésére.
A fekáliás vizek elvezetését zárt csatornarendszerrel kell
megoldani,
amelyet
csatlakoztatnak a települési csatornahálózatra. A szennyvizet, amely a termelés technológia
folyamata során keletkezett, a települési csatornába való beeresztése előtt tisztítani kell az
olaj- és zsírszeparátoron.
Átmeneti megoldásként, a települési csatornahálózat kiépítéséig engedélyezett a beton
vízhatlan emésztőgödör kiépítése, amelyet a parcellán legalább 3 m-re kell elhelyezni
bármely létesítménytől és a parcella határától. A feltételesen tiszta csapadékvíz a
létesítmény tetőjéről és a manipulációs területekről beengedhetőek a nyitott
csatornahálózatba, amely az utcai közlekedési útvonal mellett van.
Minden építési parcellán biztosítani kell minimálisan 30% zöld területet, amelyeket
kertészetileg megfelelően rendezni kell, éspedig a munkakomplexus összetételében,
amelyek a parcellák és más rendeltetésű övezetek határai, a kontaktrészben, ki kell
alakítani zöld védelmi övezetet, amelynek minimális szélessége 10 m.
SZABAD MUNKAÖVEZET
Ez az övezet, amelyben előirányozzák a jelentősebb beavatkozásokat a térben (a
szabályozás változtatása, terjedelmes rekonstrukció és új építés), így a teljes területre
szükséges a részletes szabályozási terv kidolgozása, amellyel elválasztják a nyilvánost a
többi építési telektől, meghatározzák a pontos rendeltetését és az egyes egészek tartalmát
és definiálják a rendezés és az építés szabályait minden egészre.
Az építési szabályok az építési szabályokon fognak alapulni, amelyet a jelen tervvel a
munkatartalmak övezetére adunk meg, amely a szabályozási terv kidolgozásával
modifikálva lesz és alkalmassá lesz téve a terület használójának konkrét kérelmeihez,
természetesen a törvényes kereteken és a szabályozási terv keretein belül.
Ezen a területen érvényes az új építés tilalma, a részletes szabályozási terv kidolgozásáig,
és csak a kiépített létesítmények szanálása, adaptálása és kiépítése engedélyezett a meglévő
külméretben.
A terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének az elvei az érvényes
tervdokumentációból a részletes szabályozási terv rendezésére.
4. szakasz
A terület tervezése, használata és rendezése a fenntartható fejlődés elvén alapul, a
tervezéshez, a földterület racionális, többrendeltetésű és fenntartható használatának és a
környezetvédelemnek az integrált és folyamatos hozzáállásán keresztül. A tervezés elvei a
életminőség és –feltételek előmozdításán alapulnak, a hiányzó nyilvános rendeltetésű
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tartalmak biztosítása és a minőség javítása és a meglévő tartalmak teljesítménye, a
nyilvánosságnak a tervezésben való részvétele az élettér kialakítása, és az európai
jogszabályok és szabványok által a terület tervezése és rendezése terén.
A tervezett terület víziója és tervezési céljai, használata, rendezése és védelme
5. szakasz
A MUNKATARTALMAK ÖVEZETE
Ez az övezet elsősorban gazdasági aktivitásokra és tevékenységre szánt, amelyek a
természetüknél fogva (zaj, kipufogó gáz, a közlekedési mozgások szükséglete és terjedelme
és hasonló) nem kerülhetnek elhelyezésére
más övezetek kereteiben (lakhatás vagy
központi tartalom).
Úgyszintén, egy tömbön vagy tömbcsoporton belül a munkaövezet összetételében nem
kívánatos, hogy csoportosítsuk a vállalatokat, amelyek technológiailag kapcsolódnak,
amelyeknek hasonló fokú káros hatásuk van a környezetre és hasonló követeléseik vannak
a közlekedés és más kiszolgálás tekintetében, mint amilyenek:
• a tevékenység, amely a termeléshez és a fémmegmunkáláshoz és fémgyártáshoz, a
fafeldolgozáshoz, a bútorgyártáshoz és hasonlók kapcsolódnak,
• vegyi, kozmetikai és hasonló termékek gyártása,
• az elektronikával, textillel vagy más hasonló gyártással kapcsolatos tevékenység,
• tartalmak a mezőgazdasági termékek feldolgozására vagy kiegészítő feldolgozására,
mint a malmok, tej-, tojás- és húsfeldolgozó üzemek, gyümölcs és zöldségek
feldolgozása és konzerválása, jószágtáp gyártása és hasonlók,
• tevékenység a nagykereskedelem, raktározás, lerakat és hasonló tevékenységek.
Csak a korszerűen tervezett, komplex és funkcionális megszervezése a munkaövezetnek,
amelyeknek van megfelelő területi
visszhangjuk,
biztosíthatják a megfelelő
munkafeltételeket egyfelől, és a pozitív gazdasági hatásokat, másfelől. Ezért a
munkaövezet
tervezéséhez Zentán külön figyelmet szenteltünk,
mint lehetséges
potenciálnak a teljes település fejlődését illetően.
A meglévő munkafelületeket meg kell tartani, és új lokációk meghatározásakor a
munkatartalmakra, a meghatározó tényezők az alábbiak voltak:
• szabad földterület
• a vasúti sínek közelsége (és az arra való csatlakozás, az ipari vágányon)
• lehetőség a fő települési közlekedési útvonalakra való bekacsolódás
• a tervezett kerülőutak közelsége és az azokra való bekapcsolódás lehetősége,
• helyzet a domináns szelek mozgásirányához viszonyítva.
A dél-keleti munkaövezet felöleli a Tisza folyótól keletre, a vasúti sínekig északon és a
sínekig, illetve az óbecsei regionális útig nyugaton, azzal, hogy tervezzük ezen övezet
kiterjesztését még nyugati irányba, a vasúti sínek másik oldalán, és valamelyest dél
irányába, az építési reon kiegészítésére. A meglévő övezet nagyobb részt kiépített, illetve a
keretében
vannak ipari komplexumok, amelyek
nagyobb területet foglalnak el
(cukorgyár, kendergyár, tejgyár stb.) Sajnálatos módon ezen övezet középpontjában van
elhelyezve a víztároló, ami nagyban korlátozza a terület és a környezetének használati
módját. Mégis, a jó és sokoldalú közlekedési infrastruktúra a fő potenciálja ezen övezet
fejlődésének és a jövőben: a Tisza mellett kialakított kikötő, és mivel Zenta nemzetközi
kikötő, itt van a vámövezet is, az övezetet két irányból érinti a vasút, és a vasúti
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teherszállítás kihelyezésével a település lakott területéről, illetve a teherállomás
kiépítésével dél-nyugatra a munkaövezettől, lehetővé vált az övezet minden használója
számára a kapcsolódás a vasúti közlekedéshez is, úgyszintén, az övezetet körülveszik a fő
települési közlekedési vonalak és a regionális út.
Ez az övezet felöleli a komplett 45-ös tömböt és a 44., 46., 49. és 50. tömb részeit. Ezen
övezet keretében tervezzük a Tisza-menti védő zöld növényzet kialakítását (ott, ahol azt
más tartalmak nem akadályozzák), a fő közlekedési irányok mellett, és különösen a
víztárolónál. Magától értetődő, hogy az egyenkénti komplexeket
is zöldesítjük,
összhangban a zöldesítés előirányozott feltételeivel.
Zentán a munkatartalmakra szánt övezet területe 231,54 ha-t ölel fel, illetve az építési
reon teljes területének a 18,9%-át, amelyből a tervezett területek 98,21 ha foglalnak el,
ami 74%-os növekedést jelent.
Ha ehhez hozzáadjuk még a kisiparosi övezetet, a mini farmok és a gyümölcsészetiszőlészeti övezeteket, amelyek összetételében lakhatásra vannak előirányozva egyes
munkatartalmak, Zentának van elegendő területe rezerválva erre a rendeltetésre.
Meg kell még említeni, hogy bizonyos üzletviteli és munkatartalmakat, kisebb
terjedelemben, amelyek semmilyen szempontból nem hatnak negatívan a környezetre,
találunk a település teljes területén, az alaprendeltetésű más övezetek összetételében:
• a termelési és szolgáltató ipari teljesítményei megnyílhatnak a központi tartalmak
övezetében és a lakhatási övezetekben a település egész területén.
• a teljesítmények a mindennapos ellátásra kísérni fogják a lakosság térbeli
disztribúcióját, így leggyakrabban a lakhatási övezetben fognak lenni, és az
ideiglenes és kivételes ellátás a központi tartalmak és lakhatás övezetében lesznek
elhelyezve,
• a vendéglátói teljesítmények elhelyezés, étkezés és ital szolgáltatásának nyújtására
a lakosság és a látogatók koncentrációjának övezetében lesznek elhelyezve (a
település központja, sport-rekreációs tartalmak, lakhatás stb.)
SZABAD MUNKAÖVEZET
A szabad munkaövezetet a település dél-keleti részében láttuk elő, felöleli a 47-es tömb
részét és a 49-es tömböt, összesen 29,27 ha területen. Ez az övezet kapcsolódik a
meglévő munkaövezethez és közvetlenül a vámövezetre és a Tisza-menti kikötő
komplexusra támaszkodik. Tekintettel, hogy Zenta folyami kikötő, nemzetközi
jelentőséggel, majd, hogy tervezzük a vasúti és közúti közlekedés további fejlesztését és
modernizálását és az áruszállítási központ kialakítását, a korszerű szabad munkaövezet
ilyen koncepciója és rendezése jelentősen hozzájárulhatna nem csak Zenta, hanem a Tiszamenti régió ezen részének gyorsabb gazdasági fejlődéséhez és növekedéséhez.
6. szakasz
Zenta község általános terve (Zenta Község Hivatalos Lapja, 7/08. sz.) irányvonalaival
összhangban a 49-es tömböt illetően Zentán, a tervvel megállapítjuk
a terület
rendeltetését, amely felöleli a munkatartalmakat Zenta lakott helység távfűtésére a
hőenergia gyártására a berendezés kiépítését.
Megindítjuk az eljárást a környezetvédelmi stratégia hatástanulmány kidolgozására.
7. szakasz
A terv kidolgozására az eszközöket Zenta község költségvetésében kell biztosítani.
A terv kidolgozásának határideje a jelen rendelet hatálybalépésétől számított hat (6) hónap.
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8. szakasz
A tervet előterjesztjük nyilvános betekintésre 30 napig tartó időtartamban.
A nyilvános betekintés eljárását a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal építészeti és
kommunális osztálya folytatja le.
9. szakasz
A terv hat (6) példányban készül, analóg és digitális formában.
10. szakasz
A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik
napon lép hatályba.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta Község
Zenta Község Képviselő-testülete
Szám: 35-4/2017-I
Kelt: 2017. május 31.
Zenta

Balo Tatjana s.k.,
a Zentai Községi Képviselő-testület
elnök asszonya
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121.
A sportról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 10/2016. sz.) 137. és 138. szakasza,
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 46. szakasza 1.
bekezdésének 7. pontja és Zenta községben a sport területén a polgárok szükségleteinek és
érdekeinek a kielégítéséről szóló program jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló
rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2017. sz.) 2. szakasza alapján Zenta község
Községi Tanácsa 2017. június 2-án meghozta az alábbi
SZABÁLYZATOT
Zenta községben a sport területén a programok finanszírozása és társfinanszírozása
jóváhagyásának az ismérveiről és módjáról
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. szakasz
A Községi Tanács a jelen szabályzattal rendezi Zenta községben a sport területén a
programok finanszírozása és társfinanszírozása ismérveit, értékelését, formanyomtatványait
és a jóváhagyásuk módját (a továbbiakban: szabályzat).
A sport területe, amelyet ez a szabályzat rendez a sportszervezetek rendes, éves és
külön programjai finanszírozására és társfinanszírozására vonatkozik a sport területén a
költségvetési pozíciókon rendelkezésre álló eszközök függvényében.
A jelen szabályzat nem öleli fel a sportösztöndíjak, az élsport és a díjazások
finanszírozását.
A polgárok szükségleteit és érdekeit a sport területén a programok vagy projektumok (a
továbbiakban: programok) finanszírozása vagy társfinanszírozása által valósítjuk meg
nyilvános tájékoztatás és nyilvános felhívás útján, amelyet a Községi Tanács tesz közzé.
2. szakasz
A sportszervezetek finanszírozhatóak az éves vagy külön programjaikat illetően
nyilvános tájékoztatás vagy felhívás alapján , amit a sportról szóló törvény és Zenta
községben a sport területén a polgárok szükségleteinek és érdekeinek a kielégítéséről
szóló program jóváhagyásáról és finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos
Lapja, 5/2017. sz.) (a továbbiakban: rendelet) 2. szakasza irányoznak elő.
A közzétett nyilvános tájékoztatás a költségvetésben a sportra előirányozott
maximálisan rendelkezésre
álló
eszközökről szól, a nyilvános felhívás pedig a
sporttörvényben előírt határidőben az önkormányzat illetékességbe tartozó projektumokra
vonatkozik.
Az előirányozott feltételeken és formanyomtatványokon kívül a sportszervezeteknek
kell, hogy legyen előzőleg átadott és jóváhagyott-értékelt jelentéseiknek a program
megvalósításáról, az előző évben jóváhagyott eszközöket illetően, a külön bizottság
javaslata alapján a jóváhagyott eszközök rendeltetésszerű felhasználásának alapján.
3. szakasz
A nyilvános felhívás és a határidők közzétételekor, meg kell küldeni a kötelező
formanyomtatványokat, amelyek alkotó részei a jelen szabályzatnak.
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Zenta község területén a sportszervezetek a javaslattevője a Zenta Község Sportszövetsége
a saját és tagsága számára, más programokra az egyéb sportszervezetek. A kategorizált
sportszervezetek programjai
finanszírozásának értékelése és a támogatási összeg
meghatározása, a sportkategorizálás és a program kombinált értékelése által történik. A
kategorizálás a rangra, az eredményekre, a sportolók számára és a sportszakemberekre, a
sportágazatok nemzeti kategorizálására, a sportklubok községi kategorizálására és a
szervezet fennállásának hagyományára vonatkozik, míg a többi feltételt értékelési
szekciókra osztottuk fel, a javasolt programok mindent felölelő értékelése céljából.
A kategorizálás csak azon sportkluboknak, illetve kluboknak kötelező, amelyek az
ágazati szövetség rendes versenyrendszerében vannak.
Az egyéb sportszervezetek programjai finanszírozása és társfinanszírozása
jóváhagyásának értékelését a minőség, a tartalom, a javasolt program pénzügyi tervének
értékelése útján eszközöljük, a szekciókra osztott ismérvek szerint, a javasolt programok
mindent felölelő értékelése céljából.
Minden programot pontozni kell, és táblázatosan be kell mutatni a paraméterek és
ismérvek szerint, összesítve minden sportszervezetet illetően, amelyek benyújtották a
programjavaslatukat.
A bizottság, a javaslattevő aktusa-döntése, illetve a jelen szabályzattal előirányozott
formanyomtatványok alapján kiemelhet sportszervezeteket, ágazatokat, valamint
sportrendezvényeket amelyek különleges jelentőséggel bírnak Zenta község részére és
amelyek esetében elismerhetőek a projektumban résztvevő személyek keresete illetve a
rendezvények költségei is a javaslat értelmében. Ebben az esetben a formanyomtatványokban
fel kell tüntetni a sportklubot/szervezetet, a sportszakember személyes adatait és és eves
szinten a javasolt kereset összegét.
A program értékelése, kategorizálása és a keresetek összegének elismerése, illetve
a helyi önkormányzat számára különleges érdekkel bíró versenyek szervezésének költségei
egységes döntést képeznek és a jóváhagyás teljes összegét foglalja magába.
A döntésben a bizottságnak ki kell hangsúlyoznia, hogy mely programokat hagyja
jóvá, illetve azok nevét.
Az éves és külön programok értékelésére a község polgármestere szakmai
bizottságot alakít (a továbbiakban: bizottság). A bizottságnak négy tagja van, akik közül egy
tag a Zentai Községi Sportszövetség tagja.
4. szakasz
A nyilvános tájékoztatás alapján a kategorizált sportszervezetek éves programjai
finanszírozásának vagy társfinanszírozásának a feltételei az alábbiak:
1. hogy a sportág olimpiai vagy nem olimpiai sportágak rendszerében vannak, amelyek
ágazati szövetségei tagjai kell, hogy legyenek az Olimpiai Bizottságnak és Szerbia
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Sportszövetségének, hogy fel vannak ölelve a Szerbia számára különös érdekeket
jelentő sportágakról és a Sportszövetségekről szóló szabályzattal
2. multi sportokat nem lehet finanszírozni,
3. hogy Zenta Község Sportszövetségének a tagjai,
4. sportszervezetek, amelyek az előző évben nem vettek részt rendes versenyen az
ágazati szövetségen belül, nem jelentkezhetnek kategorizálásra, csak az éves és
külön programok értékelésére más alap szerint.
A programjavaslat benyújtásának általános feltételei:
1. a programjavaslat megküldése az 1-től 7-ik formanyomtatványok szerint, amelyek
alkotó részei és a jelen szabályzat 1. mellékletében találhatóak,
2. a regiszterbe való végzés másolatának megküldése,
3. az alapszabály másolatának megküldése,
4. a szervezet utolsó taggyűlésén felvett jegyzőkönyv másolatának a megküldése,
5. a bejegyzett adatok bizonyítását igazoló szükséges dokumentáció megküldése,
6. a bizottság meghagyása szerinti szükséges dokumentáció megküldése.
5. szakasz
Zenta Község Sportszövetsége éves programja finanszírozásának vagy
társfinanszírozásának feltételei, hogy megküldik az alábbiakat:
-

munkatervet és –programot,
pénzügyi tervet,
előirányozott formanyomtatványokat, és
a bizottság meghagyása szerint szükséges dokumentációt.

A bizottság a javasolt aktivitások éves munkaterv és –programjavaslata alapján,
kérheti a munkaprogram tervének a módosítását és a pénzügyi terv módosítását vagy
kiegészítését. A végső javaslat alapján a bizottság javasolja a program egészének a
jóváhagyását.
6. szakasz
A kategorizált és egyéb sportszervezetek programjai finanszírozása és
társfinanszírozása jóváhagyásának értékelését az ismérvek és a pontozás alapján végezzük,
amelyeket az alábbi táblázat tartalmaz:
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A KATEGORIZÁLT SPORTSZERVEZETEK ÉVES PROGRAMJAI MINŐSÉGE
ÉRTÉKELÉSÉNEK TÁBLÁZATA
amelyekkel kielégítik a polgárok szükségleteit és érdekeit a sport terén
A program neve: _________________________________________________
Szekció

Max.
Osztályozás
eredmény

1. A sportszervezet rangja a kategorizálás alapján
-

a pontok száma, amellyel a sportszövetség rendelkezik a
folyó évi rangsorolás alapján
2. Pénzügyi és operatív teljesítmény

455

2.1. A programhordozónak és a partnereknek van-e elegendő
tapasztalatuk hasonló programok lefolytatásában

0,5

2.2. A programhordozók és a partnerek elegendően szakképzetteke és van-e műszaki tudásuk a javasolt program lefolytatására
(tekintettel az aktivitások típusára, amelyeket a program
előirányoz

0,5

2.3. A programhordozónak és a partnereinek van-e elegendő
igazgatási teljesítményük (beleértve a személyzetet, felszerelést és
képességet a javasolt program költségvetésének igazgatására)

0,5

2.4. A programhordozónak van-e elegendő stabil és elegendő
mértékű pénzügyi forrása

0,5

2

3. Mérvadóság

6

3.1. A program következetessége a sport terén az általános
érdekkel, amelyet a sportról szóló törvény és a sportfejlesztési
stratégia és Zenta községben a sportfejlesztési program állapítanak
meg

1

3.2. Milyen mértékben elégíti ki a program a szükségleteket és
veszi figyelembe a korlátozásokat, amelyek Zenta községben
fennállnak a sport területén

1

3.3. Mennyire világosan definiáltak és stratégiailag választották
ki az alanyokat (edzők, játékosok), akik kapcsolódnak a
programhoz, illetve közvetítőket, végső felhasználókat,
célcsoportokat – az éves terv a sport melyik kategóriájában
valósul meg

2
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3.4. A célcsoport és a végső használók szükségletei világosan
definiáltak-e és jól felmérték-e, és a program a megfelelő módon
alkalmazkodik-e hozzájuk

1

3.5. A program rendelkezik-e kiegészítő minőségekkel, mint: eredetiség
és találékonyság, a lakosság minden szegmensében a sporttal való
foglalkozás előmozdításának képviselete, szerkezeti változások bevitele
a sport terére, gondoskodás a perspektív sportolókról, csúcs
sporteredmények elérésének lehetővé tétele, a női sportszervezetek
tömegesítése

1

4. Módszertan

3

4.1. A tervezett aktivitások megfelelőek-e, gyakorlatiasak és
következetesek-e a célokban és az elvárt eredményekben

0,5

4.2. Mennyire kompakt a teljes programterv

0,5

4.3.Világosan definiálva lett-e a terv a célok figyelemmel
kísérésére és a megvalósításuk értékelésére és a program
eredményeinek becslésére?

0,5

4.4. Jól felmért-e a partnerek, a célcsoportok és végső használók
részvétele és igénybevételük a program megvalósításában

0,5

4.5A program megvalósításának terve jól ki lett-e dolgozva és
kivitelezhető-e

0,5

4.6. A programjavaslat tartalmaz-e indikátorokat a program
sikerességét illetően, amelyek tárgyilagosan megerősíthetőek

0,5

5. A program fenntarthatósága

3

5.1. A programmal előirányozott aktivitásoknak konkrét hatása lesz-e a
célcsoportra, a programhordozó hosszú távú munkájának
előmozdítására és a községben / városban a sport fejlődésére

2

5.2. A programnak lesz-e többszörös hatása, beleértve a
többszöröződést és az aktivitás eredményének meghosszabbítását,
valamint a pozitív tapasztalatok további átvitelét

1

6. Költségvetés és a költségek ésszerűsége

1

6.1. A program pénzügyi terve, illetve a becsült költségek közötti
viszony és az elvárt eredmények megfelelőek-e

0,5

6.2. A javasolt költség szükséges-e a program implementálásához

0,5

ÖSSZESEN

940

Szekció 1

455

Szekció 2

2

Szekció 3

6

Szekció 4

3

Szekció 5

3

Szekció 6

1

ÖSSZESEN

470

A SPORTSZERVEZETEK AZ ÉVES ÉS KÜLÖN PROGRAMJAI MINŐSÉGE
ÉRTÉKELÉSÉNEK A TÁBLÁZATA
amelyekkel kielégítik a polgárok szükségleteit és érdekeit a sport terén
A program neve: _________________________________________________

Szekció

Max.
Osztályozás
eredmény

1. Pénzügyi és operatív teljesítmény

10

1.1. A programhordozónak vagy a partnereknek van-e elegendő
tapasztalatuk hasonló programok lefolytatásában

2

1.2. A programhordozónak és a partnereknek elegendően
szakképzettek-e és van-e műszaki tudásuk a javasolt program
lefolytatására (tekintettel az aktivitások típusára, amelyeket a
program előirányoz

4

1.3. A programhordozónak és a partnereinek van-e elegendő
igazgatási teljesítményük (beleértve a személyzetet, felszerelést és
képességet a javasolt program költségvetésének igazgatására)

2

1.4. A programhordozónak van-e elegendő stabil és elegendő
mértékű pénzügyi forrása

2

2. Mérvadóság

20

2.1. A program következetessége a sport terén az általános
érdekkel, amelyet a sportról szóló törvény és a sportfejlesztési

5
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stratégia és a városban / községben a sportfejlesztési program
állapítanak meg
2.2. Milyen mértékben elégíti ki a program a szükségleteket és
veszi figyelembe a korlátozásokat, amelyek a községben /
városban fennállnak a sport területén

2

2.3. Mennyire világosan definiáltak és stratégiailag választották
ki az alanyokat, akik kapcsolódnak a programhoz, illetve
közvetítőket, végső felhasználókat, célcsoportokat –a sport
melyik kategóriájában valósul meg a program

3

2.4. A célcsoport és a végső használók szükségletei világosan
definiáltak-e és jól felmértek-e, és a program a megfelelő
módon alkalmazkodik-e hozzájuk

4

2.5. A program rendelkezik-e kiegészítő minőségekkel, mint:
eredetiség és találékonyság, a lakosság minden szegmensében a
sporttal való foglalkozás előmozdításának képviselete, szerkezeti
változások bevitele a sport terére, gondoskodás a perspektív
sportolókról, csúcs sporteredmények elérésének lehetővé tétele, a
női sportszervezetek tömegesítése

6

3. Módszertan

10

3.1. A tervezett aktivitások megfelelőek-e, gyakorlatiasak és
következetesek-e a célokban és az elvárt eredményekben

2

3.2. Mennyire kompakt a teljes programterv

1

3.3. Világosan definiálva lett-e a terv a célok figyelemmel
kísérésére és megvalósításuk értékelésére és a program
eredményeinek becslésére?

1

3.4. Jól felmért-e a partnerek, a célcsoportok és végső használók
részvétele és igénybevételük a program megvalósításában

2

3.5. A program megvalósításának terve jól ki lett-e dolgozva és
kivitelezhető-e

3

3.6. A programjavaslat tartalmaz-e indikátorokat a program
sikerességét illetően, amelyek tárgyilagosan megerősíthetőek

1

4. A program fenntarthatósága

10

4.1. A programmal előirányozott aktivitásoknak konkrét hatása
lesz-e a célcsoportra, a programhordozó hosszú távú munkájának

5
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előmozdítására és a községben / városban a sport fejlődésére
4.2. A programnak lesz-e többszörös hatása, beleértve a
többszöröződést és az aktivitás eredményének
meghosszabbítását, valamint a pozitív tapasztalatok további
átvitelét

2

4.3. A program várható eredményei a fejlődés, az intézményesítés
és a finanszírozás szempontjából fenntarthatóak-e

3

5. Költségvetés és a költségek ésszerűsége

10

5.1. A program pénzügyi terve, illetve a becsült költségek közötti
viszony és az elvárt eredmények megfelelőek-e

5

5.2. A javasolt költség szükséges-e a program implementálásához

5

Maximális összeredmény

60

Szekció 1

10

Szekció 2

20

Szekció 3

10

Szekció 4

10

Szekció 5

10

ÖSSZESEN

60

7. szakasz
A sportszervezet rangját a kategorizálás alapján az alábbiak szerint állapítjuk meg:
ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORTSZERVEZETEK KATEGORIZÁLÁSA
ÉRTÉKELÉSÉNEK TÁBLÁZATA
A sportszervezet neve: ______________________________________
Ismérv

Max.
Pontszám
eredmény

1. A verseny rangja

75

2. Az elmúlt évben elért eredmények

230
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3. A klubban a versenyzők száma

100

4. Az igénybe vett sportszakemberek száma

10

5. A klubok / szervezetek községi kategorizálása

15

6. A sport státusa nemzeti és nemzetközi szinten

15

7. A klub hagyománya és fennállásának évei

10

A kategorizálás szabályai:

-

a bizottság, minden a kategorizálással és táblázatokkal kapcsolatos átvizsgálást a
megküldött adatok alapján elektronikusan végzi,

-

a benyújtó köteles a kiegészítő dokumentációt a bizottság kérelmétől számított két
(2) napon belül megküldeni,

-

az ismérvek és az előirányozott formanyomtatványok feldolgozása alkotó részei és
a jelen szabályzat 2. számú mellékletében találhatóak,

-

amennyiben a bizottságnak a rendelkezésre álló dokumentáció alapján nincs
lehetősége elvégezni a pontozást, döntési jogosultsággal és annak indoklásával
rendelkezik.
8. szakasz

Az első szakaszban a programhordozót illetően eszközölni kell az adminisztratív
(formális) ellenőrzést és a feltételek és ismérvek megléttét, a programjavaslat formáját és
a javasolt program megfelelőségét, amelyeket a jelen rendelet és a nyilvános felhívás
állapítanak meg.
Az első szakaszt a bizottság folytatja le.
A második szakaszban eszközöljük a program minőségének értékelését az ismérvek
szerint, amelyek a jelen szabályzat 7. szakasza szerinti értékelési táblázatban vannak
megállapítva és rendezzük a program jóváhagyásának javaslatát a Községi Tanácsnak a
jelen rendelet rendelkezései szerinti eljárásban. A második szakaszt a bizottság folytatja le.
A bizottság munkájáról jegyzőkönyv készül, amelyet a bizottság elnöke és tagjai írnak alá.
A harmadik szakaszban a Községi Tanács dönt a bizottság javaslata alapján. Az
éves és külön programok jóváhagyásáról és a jóváhagyott eszközök mértékéről a Községi
Tanács dönt egyenkénti határozattal.
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A végső döntés meghozatalától számított 15 napon belül, a sportszervezetek kötelesek
megküldeni a pénzügyi tervet a jóváhagyott összegekre, és a község polgármestere
szerződést köt a sportszervezettel a jóváhagyott programról és a költségvetési eszközök
összegéről.
9. szakasz
A sportszervezet, mint programhordozó köteles a program megvalósulása befejezésétől
számított 15 napon belül megküldeni a Községi Tanácsnak a záró (végső) jelentést a
program megvalósításáról, a komplett dokumentáció fénymásolatával az eszközök
felhasználásáról, megjelölve oly módon, amely kapcsolatba hozza a program pénzügyi
tervének meghatározott költségfajtájával, hitelesítve a saját bélyegzővel, elfogadás céljából.
10. szakasz
A jelen szabályzat hatálybalépésével érvényét veszti a sportszervezetek költségeinek
társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 3/2014., 2/2016. sz.),
a falusi sport finanszírozása módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,
13/2012, 5/2014. sz.) a Sport Mindenkinek finanszírozásának módjáról szóló szabályzat
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2012, 17/2012., 5/2014. sz.) az iskolai sport
finanszírozásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2012, 17/2012.,
5/2014. sz.) és a sportszervezetek kategorizálásáról szóló szabályzat (Zenta Község
Hivatalos Lapja, 3/2016. sz.).
11. szakasz
A jelen szabályzat a meghozatala napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta
Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zenta község Községi Tanácsa
Szám: 66-11/2017-III
Kelt 2017. június 2.
Zenta

Ceglédi Rudolf s. k.
Zenta község Községi Tanácsának az elnöke
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1. MELLÉKLET
Formanyomtatvány 1.
JELENTKEZÉSI LAP
Zenta község nyilvános felhívására az ÉVES ÉS KÜLÖN PROGRAMOK
jóváhagyására és finanszírozására, amelyekkel Zenta községben a polgároknak a
sport terén a szükségleteiket és érdekeiket elégítik ki
A kérelem benyújtójának a neve
(programhordozó)
Helység

Dátum

Iktatószám

Adatok a kérelem átvételéről
Cím: Zenta község, Fő tér 1. sz., a sport területén az éves és külön programok
értékelésében illetékes bizottság

Az átvétel helye és kelte
A kérelem átvételében felelős
személy családi és utóneve

Iktatószám
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Címe
2.
3.

Község

4.

Telefon és fax

5.

Е-Mail

6.

Honlap

7.

Kapcsolattartó személy és telefon

8.

A képviseletre meghatalmazott családés utóneve és tisztsége (képviselő)

9.

Adóazonosító szám

10.

Törzsszám,

11.

Az NB Kincstáránál vezetett
számlaszám

12.

Folyószámla száma

13.

A szervezet megalapításának kelte

14.

A regisztrációról szóló végzés száma
amelyet a GCÜ (legújabb) ad ki és az
alapszabály elismerésének kelte, az
alapszabály fénymásolata

15.

Az utolsó taggyűlés megtartásának
kelte és a jegyzőkönyv fénymásolata
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2. formanyomtatvány

I

ÁLTALÁNOS ADATOK A KÉRELEM BENYÚJTÓJÁRÓL

1.

A szervezet neve

2.

Címe

3.

Község

4.

Telefon és fax

5.

Е-mail

6.

Honlap

7.

Kapcsolattartó személy és telefon

8.

A képviseletben jogosult család és
utóneve és tisztsége (képviselő)

9.

Adóazonosító szám

10.

Törzsszám

11.

Számlaszám a SZNB Kincstáránál

12.

Folyószámla szám,

13.

A szervezet megalapításának kelte

14.

A regisztrációról szóló végzés kelte és
száma GCÜ-nél (a legújabb) és az
alapszabály elfogadásának kelte, az
alapszabály másolata

15.

Az utolsó taggyűlés kelte és a
jegyzőkönyv másolata
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3. formanyomtatvány
II

ÁLTALÁNOS ADATOK A PROGRAMRÓL

1.

A program neve

2.

A polgárok szükségleteinek és
érdekeinek megvalósításának területe,
amelyen a program megvalósul

3.

Résztvevők a program
megvalósításában

4.

Célok és várt eredmények

5.

Az aktivitás fajtája és tartalma
(részletesen leírni)

6.

8.

A program – aktivitás
megvalósításának ideje és helye

A személy, aki a program
eredményének belső sikerességétértékelését végzi
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9.

A belső figyelemmel kísérés módja és
a program megvalósulásának
ellenőrzése és az eredmények
kiértékelése

Az eszközök felhasználásának
10. ütemterve (időszak, amikor
szükségesek az eszközök)
A program benyújtójának külön
11. megjegyzése

Megjegyzés: minden programra (tételenként – éves terv 1-11 vagy külön program 1-4 be
kell nyújtani a 2-es és 3-as számú formanyomtatványt.
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4. formanyomtatvány

PÉNYÜGYI TERV

А

TERVEZETT BEVÉTELEK
A bevétel fajtája

1.

Összeg dinárban

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE

ÖSSZESEN BEVÉTELEK
Б

TERVEZTT KIADÁSOK
A kiadások fajtája

Összeg dinárban

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN =
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5. formanyomtatvány

A javaslatot benyújtotta

A program benyújtója

Zenta Község Sportszervezete

__________________________________________

A programot teljes egészében
támogatjuk
A programban a következő
részben felülvizsgálatot javasolunk
A programot teljes egészében
elvetjük
A program megvalósítására
javasolt összeg

Dátum
Helység
Szám
P. H.
Zenta Község Sportszövetségének az
elnöke
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6. formanyomtatvány
NYILATKOZAT
Teljes anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában a benyújtó nevében kijelentem, hogy
a kérelemben feltüntetett adatok pontosak, valamint, hogy a szervezet amelyet képviselek
eleget tesz a törvényes feltételeknek az eszközök jóváhagyására és odaítélésére

Dátum
Helység
P. H.

A képviseletre meghatalmazott
személy:

(aláírás)
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7. formanyomtatvány
Zenta Község Sportszervezete
Javasolta

A javaslat benyújtója

_______________________________________

Teljes egészében egyetértünk a
kérelem benyújtójával a
kategorizálást illetően
A kategorizálásra felülvizsgálatot
kérünk a következő részre
A kategorizálást elvetjük teljes
egészében

A kategorizálás javasolt pontszáma

Dátum
Helység
Szám
P. H.
Zenta Község Sportszövetségének az
elnöke

954

UTASÍTÁS A FORMANYOMTATVÁNYOK KITÖLTÉSÉHEZ
1. pont
Összesen nyolc formanyomtatvány van, amelyeket minden benyújtó köteles használni,
javítások és utólagos megmunkálás nélkül, kivéve az üres rubrikákat, ahol bővíteni kell
szükség szerint az applikációs teret.
2. pont
Minden sportszervezet (klubok, egyesületek, szakmai egyesületek) és oktatási-nevelési
intézmények jelentkezhetnek a nyilvános felhívás szerint kiírt eszközökre.
3. pont
A javaslatot a tagjai számára és azokéra, amelyek nem azok Zenta Község Sportszövetsége
nyújtja be, olyan értelemben, hogy átnézi a dokumentációt, mielőtt megküldené a
bizottságnak és kitölti az 5. és 8. számú formanyomtatványt, az oktatási-nevelési
intézmények nem kötelesek, hogy rendelkezzenek Zenta Község Sportszövetségének
javaslatával és véleményével.
4. pont
1. formanyomtatvány a jelentkezési formanyomtatvány, ahol az első táblázatot a
benyújtó tölt ki, ahová be kell írni a benyújtó teljes nevét, helységét, dátumát és
iktatószámát, amely alatt bevezetésre került a benyújtónál. A táblázat második részét a
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal adminisztrációja tölti ki, ahol feltüntetik az átvételi
dátumot, a helyet és a kérelem átvételéért felelős személy családi és utónevét, aláírását és
iktatószámát, összhangban az átvett küldemény nyilvántartásának szabályaival.
2. formanyomtatvány Ki kell tölteni a kért adatokat, éspedig: az alszervezet nevét (teljes
név), címét, (azonos a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségével), a községet, telefont és
telefaxot, ha a szervezetnek van sajátja, e-mail címet, amely aktív az üzenetek cseréjére, a
honlapot, ha van, a kapcsolattartó személyt és a telefonszámát, aki felel a kérelem
benyújtásáért, a képviselő, meghatalmazott személy család és utónevét (ha több van,
mindenkit fel kell sorolni), a szervezet alapításának a dátumát, a klub regisztrálásáról szóló
végzés keltét és számát (a legújabb végzés) a Gazdasági Cégjegyzékek Ügynökségénél
(melléklet a végzés másolata), beírni az alapszabály elfogadásának keltét (melléklet az
alapszabály másolata), az utolsó taggyűlés dátumát (melléklet az utolsó választási taggyűlés
megtartásáról szóló jegyzőkönyv).
3. formanyomtatvány A program neve nem kötődik jogi formához, hanem amely utal a
klub leglényegesebb tevékenységére, pl. rendszeres kosárlabda versenyek, rekreáció, képzés
stb.). A 2. tételnél a polgárok szükségleteinek és érdekeinek területe, amelyen megvalósul a
program az alábbi sorszámokat és szöveget kell kiválasztani:
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I.

Éves program

1. A sport rekreáció, illetve a polgároknak a sporttal való foglalkozása előmozdítására
a serkentés és a feltételek megteremtése, különösen a gyerekeket, nőket és a
rokkant személyeket illetően
2. A sportlétesítmények kiépítése, fenntartása és felszerelése a helyi önkormányzati
egység területén, különösen a nyilvános sportpályákat a lakott településeken vagy
azok közelében és az iskolai létesítményeket és a sportfelszerelés és kellékek
beszerzését
3. A helyi önkormányzat számára különös jelentőséggel bíró sportversenyek
megszervezése
4. A helyi önkormányzati egység területén a sportszervezetek részvétele a hazai és
európai versenyeken
5. Az iskoláskor előtti gyermekek testnevelése és az iskolai sport (a testgyakorlatok
előmozdítása, a társaságok iskolai sportszekcióinak munkája, községi és községközi
sportversenyek)
6. A sport területe szervezeteinek tevékenysége, amelyeknek székhelye a helyi
önkormányzati egység területén van, amelyek különleges jelentőséggel bírnak a
helyi önkormányzati egység számára a programok és a kategorizálás értékelése
alapján
7. Ösztöndíjazás a kategorizált sportolók továbbképzésére, különösen a perspektív
sportolókat illetően
8. Edukáció, tájékoztatás és tanácsadás a polgároknak, sportolóknak és a
sportrendszer
egyéb résztvevőinek a
megfelelő
sportaktivitásokkal és
tevékenységgel való foglalkozás lényeges kérdéseit illetően
9. Időszakos tesztelések, a mérvadó információk begyűjtése, elemzése és
disztribúciója a helyi önkormányzati egység területén, a sport terén a polgárok
szükségleteinek megfelelő kielégítésére, kutatói-fejlesztési
projektumok
és
sportpublikációk kiadása
10. A sportrendszerben résztvevők szakmai munkájának előmozdítása
a
helyi
önkormányzati egység területén és a magasan képzett sportszakemberek és
élsportolók elhelyezésének serkentése
11. Díjak és elismerések az elért sporteredményekért és a sport fejlesztéséhez való
hozzájárulásért
II.

Külön programok

1. A feltételek megteremtése és sporttáborok szervezése a sport fejlesztésére a tehetséges
sportolókat illetően, és a velük folytatott munka minőségének előmozdítása
2. A sportolók egészségének előmozdítása és a sportolók megfelelő sport-egészségügyi
képzésének biztosítása, különösen a fiatalokat illetően, beleértve az doppingellenes
oktatást is.
3. A sportban a negatív jelenségek megakadályozása (dopping, erőszak és méltatlan
viselkedés, a sporteredmények beállítása stb.)
4. Az állami tulajdonú sporttermek és sportlétesítmények ésszerű és rendeltetésszerű
használata, amelyeknek a használója a helyi önkormányzati egység, azok
használatának jóváhagyásával sportaktivitásokra és időpontok kiosztásával a
sportrendszerben résztvevők edzésére.
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A tanulók esetében a program megvalósításába be kell jegyezni, hogy milyen
kategóriájúak, hány csapat és ki folytatja le a programot, illetve kik az edzők vagy a
szervezésben közvetlenül felelősek.
A célok és várt eredményeknél fel kell sorolni arra az évre, hogy mit szeretnének
elérni a program által és a várt eredményeket. A célok és különösképpen a várt
eredmények reálisaknak kell lenniük, összhangban a szervezet lehetőségeivel és a
rendelkezésre álló teljesítményekkel.
Az aktivitás fajtája és tartalma részletes kell, hogy legyen és le kell írni a teljes
programot rendszerezés és magyarázat által, hogy milyen módon kerül megvalósításra,
valamint a tartalmát.
A program – aktivitás megvalósításának a helye és ideje a sportlétesítményekre,
helységekre vonatkozik, valamint a sportaktivitások naptári rendszerezésére.
A klubnak meg kell jelölnie a személyt, aki a program eredményeinek belső
értékelését végzi, hogy a program megvalósítása ellenőrzésének alkalmával ismertetve
legyen minden aktivitással. A legjobb, ha ez a személy az legyen, aki a programot írta és
benyújtotta a finanszírozási kérelmet.
A szervezetnek a személyen kívül meg kell határoznia a program belső figyelemmel
kísérésének módját és a program megvalósításának ellenőrzését, valamint az eredmények
kiértékelését is, amelyeket szükség szerint prezentálnia kell.
Az eszközök használatának ütemterve megköveteli, hogy elkészítsenek valamilyen
beosztást az applikált eszközöket illetően, illetve mikor és mennyi, tekintettel, hogy az
eszközöket negyedévenként és szükség szerint hagyjuk jóvá.
4. formanyomtatvány
A program pénzügyi terve (költségvetés), amelyet a programjavaslattal irányoznak
elő az alábbiak szerinti kell, hogy legyen:
-

megvalósítható és tárgyilagos – hogy reális eszközöket terveznek minden
eszközforrás és költségfaj szerint,
felölelőek – hogy tartalmazzanak minden programköltséget, minden finanszírozási
forrásból,
strukturált – hogy úgy legyen megfogalmazva, hogy teljes egészében kísérje a
program kidolgozására előirányozott formanyomtatvány követelményeit,
kiegyensúlyozott – a tervezett költségekhez viszonyítva,
pontos és reális – a költségek minden faja szerint.

A pénzügyi terv a program megvalósítására a program megvalósításának közvetlen
költségeiből áll, a program megvalósításában közvetlenül igénybe vett személyek keresetét
és tiszteletdíját illetően, a program megvalósítására az anyagi és adminisztrációs költségeket
illetően (igazolt közvetlen költségek) és a programhordozó kiegészítő igazolt költségeit
illetően (igazolt közvetett költségek), amelyek nem lehetnek magasabbak az igazolt
közvetlen költségek 15%-nál.
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Az igazolt
közvetlen költség szükségesek kell, hogy legyenek
a
program
megvalósításában, valósak, részletesek és könnyen ellenőrizhetőeknek kell, hogy legyenek.
Az igazolt közvetett költségek akkor elfogadhatóak, ha nem ölelik fel a költségeket,
amelyek a program pénzügyi tervével a program valamely részének közvetlen
megvalósítására szántak.
A közvetett költségek nem elfogadhatóak, ha a programhordozó kapott Zenta község
költségvetéséből a munkájáért megfelelő eszközöket más alapon.
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
statisztikai teendőkben hatáskörrel bíró szerv adatai szerint, havi szinten elszámolva,
2. a személyek tiszteletdíjára, akik részt vettek a program egy bizonyos program
egészének a megvalósításában - a Szerb Köztársaságban két átlagos bruttó kereset
mértékéig az előző évre vonatkozóan, a statisztikai teendőkben hatáskörrel bíró
szerv adatai szerint, havi szinten elszámolva egy program egészre,
3. hazai utazási költségekre (elhelyezés, étkezés, utazás, napidíj, utazási okiratok
beszerzése, védőoltás és orvosi vizsgálat és egyéb, az úttal kapcsolatos költségek) a
programaktivitások ellátása céljából a személyeket illetően, akik részt vesznek a
program megvalósításában – a költségek mértékéig, amelyeket elismernek
összhangban a jogszabályokkal,
amelyek az állami
hivatalnokokra és
közalkalmazottakra vonatkoznak, a feltétellel, hogy szerződtek, összhangban a
törvénnyel, azzal, hogy kivételesen elismerhetőek a költségek a sportolók
étkeztetésének biztosítására, a szerződött szolgáltatásokon kívül, a feltétellel, hogy
az étkeztetés az előkészületeken vagy versenyeken tárgyilagos körülmények miatt
nem valósítható meg teljes egészében vagy részben a szerződött szolgáltatások
keretében (jegyek a regatta pályákon, lövöldékben stb.),
4. felszerelés vásárlásának költségeire és más szolgáltatások fizetésére - azzal a
feltétellel, hogy azok szükségesek a program megvalósításához, és összhangban
vannak a piaci árakkal, illetve szerződtek összhangban a törvénnyel, amellyel a
közbeszerzéseket rendezik.
A személyek, akik munkaviszonyban vannak a programhordozónál és igénybe lettek
véve, mint a program résztvevői nem kaphatnak a keresetük mellett tiszteletdíjat a
programban való részvételért.
A sport területén egy szervezetnek sem lehet jóváhagyni több, mint 20%-os eszközöket
Zenta község költségvetésében az eszközök teljes összegénél, amelyet a sport területe
programjainak finanszírozására irányoztak elő, azzal, hogy a program költségeit,
amelyekkel Zenta község polgárai szükségleteit és érdekeit elégítik ki, szabály szerint
legalább 15%-ra kell, hogy vonatkozzanak az aktivitásokat illetően, amelyek a gyermekek
sportjával kapcsolatosak, kivéve, ha ez ellentétben van a javasolt program természetével,
azzal, hogy a gyermeksporttal kapcsolatos aktivitásokat a programban kötelezően mint
külön program egészet kell definiálni.
A pénzügyi tervet összesítve minden javasolt programra kell kidolgozni.
5. formanyomtatvány
Ezt a formanyomtatványt Zenta Község Sportszövetsége tölti ki a javaslattevő
szerepében. A klub beírja a teljes nevét a program benyújtója vonalon.
A Szövetség megadja, vagy nem adja meg a jóváhagyását a program
benyújtójának, és ha részben egyezik vagy szeretné kiegészíteni – töröl valamely részt, ezt
fel kell, hogy tüntesse a rubrikákban.
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6. formanyomtatvány
A javaslat benyújtója köteles aláírni a nyilatkozatot, miszerint
törvénnyel összhangban jogosult az eszközök megszerzésére.

a szervezet a

Az eszközöket nem lehet jóváhagyni, ha a programhordozó:
A programhordozó nem lehet:
1) felszámolási, csődeljárási eljárásban és a tevékenység ellátásának ideiglenes tilalma
alatt,
2) nem lehet zárolva az üzletviteli számlája a program megvalósításáról szóló szerződés
megkötésének pillanatában és a költségvetési eszközök átutalásakor (befizetésekor)
az üzletviteli számlára, nem lehetnek adóból eredő tartozásai vagy tartozásai a
szociális biztosítási szervezetekkel szemben,
3) az utolsó két évben nem lehet büntetve jogerős határozattal szabálysértésért vagy
gazdasági kihágásért a pénzügyi üzletvitelével, a vagyon használatával, a
gyermekekkel folytatott munkával és a sportban a negatív
jelenségek
megakadályozásával kapcsolatban.
A programhordozónak nem hagyjuk jóvá a programot az eszközök odaítélésének
eljárásában, ha:
1) érdekkonfliktusban volt,
2) szándékosan vagy végső figyelmetlenségből hamisan mutatott be adatokat,
amelyeket a formanyomtatványokban kerültek a program benyújtására vagy ha
elmulasztotta, hogy megadjon minden szükséges információt,
3) megkísérelte, hogy bizalmas adatokhoz jusson vagy kihatással bírjon a jelen
rendelet szerinti szakmai bizottságra vagy Zenta község hatásköri szerveire az
értékelési időszak alatt, vagy valamely előzetes eljárásra az eszközök odaítélését
illetően.
A programhordozó nem kaphat eszközöket Zenta község költségvetéséből a programjaik
megvalósítására két évig, a naptól, amikor megállapítást nyer, hogy teljes egészében nem
rendeltetésszerűen használta fel a program megvalósítására jóváhagyott eszközöket vagy a
mulasztásával nem érte el a lényeges részben a program tervezett hatását.
A programhordozónak nem lehet jóváhagyni eszközöket új program megvalósítására,
mielőtt benyújtotta volna a jóváhagyott program megvalósításáról és realizálásáról szóló
jelentést.
7. formanyomtatvány
Ezt a formanyomtatványt Zenta Község Sportszövetsége tölti ki, ahol, mint
javaslattevő egyetért
a
kategorizálási formanyomtatványokba bevitt
adatokkal.
Amennyiben nincs a táblázatban, feltünteti, hogy mely részében nem ért egyet és ezt
megindokolja.
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2.
MELLÉKLET
FORMANYOMTATVÁNYOK,
KATEGORIZÁLÁS KIDOLGOZÁSA

ISMÉRVEK

ÉS

A

1. SZ. ISMÉRVA –
A VERSENY RANGJA
• Maximális pontok: 75
• Szükséges a K-1 formanyomtatvány
A pontozás szabályai: A csapatsportok esetében a sportszervezetek 6 táblázatos szintbe
helyezendőek, és az egyéniben 3-ba. Abban az esetben, ha a csoportsportban a versenynek
csak négy szintje van, a maximális pontszámok csökkenek 10%-kal, ha három szintes,
következő 10%-kal stb. Az egyéni sportokban, ha a versenynek csak két szintje van, a
pontok száma csökken 20%-kal, és ha a versenynek csak egy szintje van a maximális
pontszámok 40%-kal csökkennek. A legmagasabb pontszámot csak valamely csapat vagy
egyéni verseny legjobb eredményére alkalmazzuk a teljes pontozáskor.
Ha a sportszervezetnek férfi és női csapata is van, vagy férfi vagy női versenyzője
az egyedi konkurenciában, külön kell pontozni a férfi és a női csapatot, illetve a férfi és női
versenyzőt, azzal, hogy a nem szerinti másik csapat vagy versenyző, akinek alacsonyabb
rangja van
50%-kal csökkentve kaphat pontokat a kidolgozás szerinti táblázat
pontszámaihoz viszonyítva.
Az egyéni sportok esetében beszámítódik a szenior csapatok rangja is a versenyzői
ligába, csökkentve 50%-kal ezen ismérv szerint a sportszervezet teljes pontszámához
viszonyítva.
Ha túllépik a maximális pontokat, összhangban az előző bekezdéssel, ez elismerésre
kerül és bejegyzik a döntésbe (+ F vagy N).
A PONTOZÁS KIDOLGOZÁSA
A csapatsportokban az alábbi versenyszintek (rangok) léteznek:
I.
Községi liga
II.
Községközi liga (körzeti…)
III.
Regionális (tartományi, körzetközi, III. liga…)
IV.
II. liga
V.
I. liga
VI.
A legfelsőbb rangú nemzeti liga (szuper liga,”A” liga…)
* Megjegyzés: A csapatsportokban, ahol nincs szuper liga és A-liga, mint legfelsőbb rang
Szerbia I. Ligája kerül elismerésre (V. szint).
Az egyéni
I.
II.
III.

sportokban az alábbi versenyszintek (rangok) léteznek:
Városi/községi (községközi) bajnokság
Körzeti/regionális-tartományi bajnokság
Állami bajnokság

Pontszámok
Csapatsportok

VI. szint
V. szint
IV. szint

Szeniorok

Juniorok

Kadétek

Pionírok

30
24
18

21
16.8
12.6

18
14,4
10.8

15
12
9

Egyéni
sportok

Szeniorok

Juniorok

Kadétek

Pionírok

III. szint

30

21

18

15

II. szint

18

12.6

10.8

9
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III. szint
II. szint

12
9

8,4
6.3

7.2
5.4

6
4.5

I. szint

6

4.2

3.6

3

I. szint

9

6.3

5.4

Juniorok

Kadétek

4.5

A K-1-es formanyomtatvány kinézete
Csapatsportok

Szeniorok

Juniorok

Kadétek

Pionírok

VI. szint
V. szint
IV. szint
III. szint
II. szint
I. szint

Egyéni
sportok

Szeniorok

Pionírok

III. szint
II. szint
I. szint

Megjegyzés: a sportszervezetnek fel kell tüntetnie a pontos adatokat, mindenek előtt ez
vonatkozik az egyéni versenyekre és sportokra, azaz a verseny nevét, a rangot, amennyiben
az ágazati szövetség elkészítette, vannak-e kvalifikációi és hasonlók. Amennyiben nincsenek
mérvadó adatok, a bizottság fenntartja a jogát, hogy maga jelölje ki a rangot.
A sportszervezetnek növeljük a pontszámot ____, amiért __________, csökkentjük a
pontszámot ___________, amiért ___________, így a teljes pontok száma __________ tesz ki.
Megjegyzés külön-nem standard rangsorolásra:
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2. SZÁMÚ ISMÉRV
AZ ELŐZŐ ÉVBEN ELÉRT EREDMÉNYEK
•
•

Szükséges a K-2-es formanyomtatvány
A maximális pontszám: 231,5

A pontozás szabályai: Ha a csapatjátékban a verseny csak négy szintű, a maximális
pontszám csökken 10%-kal, ha három szintű, a következő 10%-kal stb. Az egyéni
sportokban, ha a verseny csak két szintű, a pontok száma csökken 20%-kal, és ha a
verseny csak egy szintű, a pontok száma a maximális pontszámhoz viszonyítva csökken
40%-kal. A teljes pontozásra csak a legjobb eredményt vesszük figyelembe a legmagasabb
pontszámot illetően valamely csapat vagy egyéni versenyző esetében.
Ha a sportszervezetnek van férfi és női csapata is, külön kell pontozni a férfi és a
női csapatot, azzal, hogy a nem szerinti második csapat, amelynek gyengébb az eredménye
50%-os csökkentést kaphat a feldolgozási táblázat szerinti pontszámokhoz viszonyítva.
A egyéni sportok esetében beszámítódik a szenior csapatok rangja is a versenyligába,
csökkentve 50%-kal a jelen ismérv szerint a sportszervezet teljes pontszámához
viszonyítva.
A sportszervezet a táblázatos pontozáson kívül kaphat összesen 20 pótpontot a
versenyzőkre vagy csapatokra, a csapat vagy egyéni eredmény értelmében, ha elnyerték
az első három helyezést a nemzetközi hivatalos versenyen, és nem lettek pontozva az
táblázat és az ismérvek szerint.
CSAPATSPORTOK
Pontozási táblázat
Pionírok
/50%/

II.

I.

helyez
és
közép
döntő
közép
döntő
I.

II.

helyez
és
kozép
döntő
közép
döntő
I.

I.

közép
döntő

Kadétek /60%/

II.

I.

I.

II.

I.

I.

Sorsz. Csapatsportok

Juniorok /70%/

helyez
és
közép
döntő
közép
döntő
helyez
és
közép
döntő

Szeniorok

1.

VI. szint

45

40

30

31,5

28

21

27

24

18

22,5

20

15

2.

V. szint

40

30

25

28

21

17,5

24

18

15

20

15

12,5

3.

IV. szint
25

19
,9
6

21

17,5

13,972

18

15

11,976

15

12,5

9,98

30

962

4.

III. szint

25

20

15

17,5

14

10,5

15

12

9

12,5

10

7,5

5.

II. szint

20

15

10

14

10,5

7

12

9

6

10

7,5

5

6.

I. szint

15

10

7

10,5

7

4,9

9

6

4,2

7,5

5

3,5

EGYÉNI SPORTOK
Pontozási táblázat

30

25

19
,9
6

II. szint
I. szint

15

10

1-2 érem

5 és több
érem

1-2 érem

3-4 érem

21

5 és több
érem

5 és több
érem

2
8

Pionírok /50%/

27

24

18

22,5

20

15

21

1
7
13,972
,
5

18

15

11,976

15

12,5

9,98

14

1
0
,
5

12

9

6

10

7,5

5

31,5

3.
20

1-2 érem

40

2.
30

1-2 érem

3-4 érem

5 és több
érem
45

Kadétek /60%/

3-4 érem

Juniorok
/70%/

Szeniorok

3-4 érem

1.

III. szint

Eg
yé
ni
Sor
sp
sz.
or
to
k

7

A K-2 formanyomtatvány külalakja

1.

VI szint

2.

V szint

II
középdöntő

I
középdöntő

Pionírok /50%/
I helyezés

II
középdöntő

I
középdöntő

Kadétek /60%/
I helyezés

II
középdöntő

I
középdöntő

Juniorok /70%/
I helyezés

II
középdöntő

sportok

I helyezés

CsapatSorsz

I
középdöntő

Szeniorok
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4. Juniorok
/70%/
10. 5 és több érem

9. 1-2 érem

8. 3-4 érem

7. 5 és több érem

2. Egyéni sportok

5. Kadétek
/60%/

6. Pionírok/5
0%/

2.

II szint

3.

I szint

1.

III szint

1. sorszám

3. Szeniorok

18. 1-2 érem

I szint

17. 3-4 érem

6.

16. 5 és több érem

II szint

15. 1-2 érem

5.

14. 3-4 érem

III szint

13. 5 és több érem

4.

12. 1-2 érem

IV szint

11. 3-4 érem

3.

Megjegyzés: a sportszervezetnek fel kell tüntetnie a pontos adatokat, mindenek előtt ez
az egyéni versenyekre és sportokra vonatkozik, azaz a verseny nevét, értékelését,
amennyiben ezt elkészítette az ágazati szövetség, van-e kvalifikációja és hasonlók. Ha
nincs mérvadó adat, a bizottság fenntartja a jogát, hogy maga határozza meg a
pontszámot. A sportszervezetnek nő a pontszáma ______, mert______, csökken a
pontszáma_______, mert _______________ így a teljes pontszám ________ tesz ki.
Megjegyzés külön - nem szabványos pontozásra:
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3. ISMÉRV – A KLUBBAN A VERSENYZŐK SZÁMA
•

A szükséges formanyomtatvány: K-3

•

A maximális pontszámok: 100

A pontozás szabályai: Csak az előző év versenyzőit pontozzuk. A sportszervezetben minden
versenyző kap 1 (egy) pontot. Versenyző alatt értendő, hogy regisztrálva van az ágazati
szövetség által, van orvosi bizonylata vagy a liga vagy bajnokság jegyzőkönyve szerint
részt vett a

versenyen. A sportszervezetek kötelesek, hogy

megerősítsék

a

sportszervezetben a sportolók pontos számát az ágazati szövetség igazolása által vagy a
versenyzői könyvek szerint, valamint az orvosi igazolással.

Pontozási táblázat
A versenyzők száma

Pontok
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4. SZÁMÚ ISMÉRV – AZ IGÉNYBE VETT SPORTSZAKEMBEREK SZÁMA
Maximális pontszám: 10
•

Szükséges a K-4 formanyomtatvány

A pontozás szabályai: a sportszakembereket pontozzuk, akiket igénybe vettek a
sportszervezetben munkaengedéllyel, kiadva az ágazati szövetség által a kérelmezett
versenyévre, és azok igénybevétele nem lett társfinanszírozva Zenta község által.
Pontozási táblázat

Sorszám

Az edzők száma

Pontok

1.

4 és több edző

10

2.

3 edző

8

3.

2 edző

6

4.

1 edző

3

A K -4-es formanyomtatvány külalakja
Az edző család- és utóneve ____________________________
1._______________ fokozat
2._______________ fokozat

Pontok

3._______________ fokozat
Az igénybe vett sportszakemberek száma ________
Melléklet: hitelesített engedély a versenyévre és az igénybevételről szóló szerződés.
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5. ISMÉRV – A SPORTKLUBOK KÖZSÉGI KATEGORIZÁLÁSA
•
•

Maximális pontszám: 15
Szükséges formanyomtatvány: K-5, a bizottság tölti ki

A pontozás szabályai: a kategorizálás alapján pontozunk, amely a stratégia szerint készült,
és amely minden két évben változik. Így ez a dokumentum alapként szolgál. Minden
sportág 4 csoportra van osztva:
Első csoport:
Második csoport:
Harmadik csoport:
Negyedik csoport:

15
11
7
3

A sportklubok kategorizálásának táblázata:
Első kategória: Zentai Birkózó Klub, Zentai Atlétikai Klub, Tiszavirág Zentai Kajakos és
Rekreációs Klub, Zentai Vízilabda Klub, Zentai Asztalitenisz Klub, Zentai Labdarúgó Klub,
Zentai Kézilabda Klub
Második kategória: Zentai Úszó Klub, Zentai Budo Klub, Zenta 1903 Tenisz Klub, Zentai
Teke Klub, Linea Gimnasztikai Klub, Herkules Birkózó Klub, Basket star Kosárlabda Klub.
Harmadik kategória: Tornyosi Labdarúgó Klub, Zenta Sakk Klub, Zentai Röplabda Klub,
MSJim Harci Sportok Klubja, Munkás Sakk Klub, Flamenco Tánc Klub, Kung Fu Wu Shi
Klub
Negyedik kategória: Tisan Bodi Building Klub, Queen Céllövő Klub Zenta, egyéb klubok,
amelyek az előző időszakban nem lettek kategorizálva.
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6. ISMÉRV – A SPORT STÁTUSA A NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI SÍKON
•
•

Maximális pontszám: 15
Szükséges formanyomtatvány: K6, csak a bizottság tölti ki

Pontozási szabályok: A sportok kategorizálásáról szóló szabályzat alapján, gondolkodó
sportjátékok, sportkészségek, amelyeket a Szerb Köztársaság Sportügyi és Ifjúsági
Minisztériuma és Szerbia Sportszövetsége adnak ki.
Első csoport:

15 pont

Második csoport:

11 pont

Harmadik csoport:

7 pont

Negyedik csoport:

3 pont

Ötödik csoport:

2 pont
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7. SZÁMÚ ISMÉRV – A KLUB HAGYOMÁNYAI ÉS FENNÁLLÁSI ÉVEI
•
•

Maximális pontszám: 10
Szükséges formanyomtatvány: K 7

A pontozás szabályai: A sportszervezetek bejegyzik a szervezet alapításának évét, a
dokumentum másolata mellett, annak bizonyítékaként, és a táblázat szerint kerülnek
pontozása:

Sorszám

Ismérv

Maximális
pontszámok

1.

50 és több évvel ezelőtt alapított klubok

10

2.

Klubok 25-től 49 éves hagyománnyal

8

3.

Klubok 5-től 24 éves hagyománnyal

5

4.

Klubok 3-tól 4 éves hagyománnyal

3

A K-7-es formanyomtatvány külalakja
Sorszám

Ismérv

1.

50 és több évvel ezelőtt alapított klubok

2.

Klubok 25-től 49 éves hagyománnyal

3.

Klubok 5-től 24 éves hagyománnyal

4.

Klubok 3-tól 4 éves hagyománnyal

Maximális
pontszám

Mellékletek: bizonyíték a klub megalapításának évéről
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122.
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. és 69. szakasza 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. május 11-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalék eszközeinek használatáról
I.
A Zenta község 2017. évi költségvetéséről szóló rendelettel az 5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal
– 1. fejezetében megállapított eszközökből
A 15. program – helyi önkormányzat – keretében
0602-0009. számú programtevékenység: folyó költségvetési tartalék, 112-es funkció, 01-es
finanszírozási forrás, 94-es pozíció, 49912-es közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési tartalék
1.200.000,00 dinár összegben, jóváhagyásra kerül eszközök átcsoportosítása 81.000,00 dinár összegben,
az újvidéki Vajdasági Településrendezési Intézet közvállalat alaptőkéje társalapítói betétjének
finanszírozására.
II.
A jelen határozat I. pontja szerinti eszközökre új pozíció kerül megnyitásra az 1. rész – Zentai Községi
Képviselő-testület – 1. fejezete 16. programjának – a helyi önkormányzat politikai rendszere – keretében
2101-0001. számú programtevékenység: a Képviselő-testület működése, 111-es funkció, 01-es
finanszírozási forrás, 484-es pozíció, 621-es közgazdasági osztályozás – részesedés egyéb pénzügyi
közintézmények tőkéjében, 81.000,00 dinár összegen.
Az eszközök rendeltetésszerű jellegűek.

III.

IV.
A jelen határozat megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi
osztálya gondoskodik.
V.
Jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
A község polgármestere
Szám: 401-19 /2017-II
Kelt: 2017. május 11-én
Zenta

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

Zenta község polgármestere 2017. május 11-én a folyó költségvetési tartalék eszközeinek használatára
megadta jóváhagyását.
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123.
A költségvetési rendszerről szóló 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) 5. szakasza alapján, valamint a Zenta község 2017. évi költségvetéséről
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 32. szakaszával és Zenta község
statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakaszával kapcsolatban a község
polgármestere 2017. május 31-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
appropriáció megnyitásáról
I.
A helyi önkormányzati egység Zentán az Ács József utcában és az Árpád utca egy részén kiépítendő
csatornahálózat kiépítését illető társtámogatásáról szóló, 2017. április 6-án megkötött 104-4011071/2017-04 számú szerződés alapján új appropriáció kerül megnyitásra az 5. rész – Zentai
Községi Közigazgatási Hivatal, 2. program: kommunális tevékenység, 1102-П6 projektum, 620-as
funkció – közösségfejlesztés, 486-os pozíció, 07-es finanszírozási forrás – adományok egyéb hatalmi
szintektől, 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények, 9.367.231,20 dinár
összegben.
II.
A költségvetési rendszerről szóló 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) 5. szakasza 8. bekezdésének megfelelően a rendeltetés szerinti
tőkeátutalások összege, szűkebb értelemben, a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó:
733252) 9.367.231,20 dinárral megnövelésre kerül, éspedig 147.611.600,00 dinárról 156.978.831,20
dinárra.
III.
A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a
munkálatok kivitelezőjének javára kerülnek átirányításra, és a szerződéssel előirányozott
rendeltetésre kerülnek felhasználásra.
IV.
A jelen határozat megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi
osztálya gondoskodik.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Költségvetési és pénzügyi osztály
Szám: 401-22/2017-II
Kelt: 2017. május 31-én
Zenta

Ceglédi Rudolf okl. építőmérnök, s. k.
Zenta község polgármestere
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124.
A költségvetési rendszerről szóló 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) 5. szakasza alapján, valamint a Zenta község 2017. évi költségvetéséről
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 32. szakaszával és Zenta község
statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakaszával kapcsolatban a község
polgármestere 2017. május 31-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
appropriáció megnyitásáról
I.
A helyi önkormányzati egység Zenta településen a csapadék- és a megtisztított vizek
szivattyúállomásának szanálását illető társtámogatásáról szóló, 2017. április 6-án megkötött 104401-1073/2017-04 számú szerződés alapján új appropriáció kerül megnyitásra az 5. rész – Zentai
Községi Közigazgatási Hivatal, 2. program: kommunális tevékenység, 1102-П7 projektum, 620-as
funkció – közösségfejlesztés, 487-es pozíció, 07-es finanszírozási forrás – adományok egyéb hatalmi
szintektől, 511-es közgazdasági osztályozás – épületek és építési létesítmények, 6.403.740,80 dinár
összegben.
II.
A költségvetési rendszerről szóló 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) 5. szakasza 8. bekezdésének megfelelően a rendeltetés szerinti
tőkeátutalások összege, szűkebb értelemben, a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó:
733252) 6.403.740,80 dinárral megnövelésre kerül, éspedig 156.978.831,20 dinárról 163.382.572
dinárra.
III.
A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a
munkálatok kivitelezőjének javára kerülnek átirányításra, és a szerződéssel előirányozott
rendeltetésre kerülnek felhasználásra.
IV.
A jelen határozat megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi
osztálya gondoskodik.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Költségvetési és pénzügyi osztály
Szám: 401-20/2017-II
Kelt: 2017. május 31-én
Zenta

Ceglédi Rudolf okl. építőmérnök, s. k.
Zenta község polgármestere
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125.
A költségvetési rendszerről szóló 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) 5. szakasza alapján, valamint a Zenta község 2017. évi költségvetéséről
szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 29/2016. szám) 32. szakaszával és Zenta község
statútumának (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 75. szakaszával kapcsolatban a község
polgármestere 2017. május 31-én meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
appropriáció megnyitásáról
I.
A helyi önkormányzati egység Zenta községben a határutak rendezését illető társtámogatásáról
szóló, 2017. április 28-án megkötött 104-401-1094/2017-05 számú szerződés alapján új appropriáció
kerül megnyitásra az 5. rész – Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 5. program: mezőgazdaságfejlesztés, 0101-П1 projektum, 421-es funkció – mezőgazdaság, 485-ös pozíció, 07-es finanszírozási
forrás – adományok egyéb hatalmi szintektől, 424-es közgazdasági osztályozás – szakosított
szolgáltatások, 8.819.007,00 dinár összegben.
II.
A költségvetési rendszerről szóló 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) 5. szakasza 8. bekezdésének megfelelően a rendeltetés szerinti
tőkeátutalások összege, szűkebb értelemben, a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó:
733156) 8.819.007,00 dinárral megnövelésre kerül, éspedig 11.000.000,00 dinárról 19.819.007
dinárra.
III.
A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök a lefolytatott közbeszerzési eljárást követően a
munkálatok kivitelezőjének javára kerülnek átirányításra, és a szerződéssel előirányozott
rendeltetésre kerülnek felhasználásra.
IV.
A jelen határozat megvalósításáról a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal költségvetési és pénzügyi
osztálya gondoskodik.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Költségvetési és pénzügyi osztály
Szám: 401-21/2017
Kelt: 2017. május 31-én
Zenta

Ceglédi Rudolf okl. építőmérnök, s. k.
Zenta község polgármestere
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126.
A vizekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 30/2010., 93/2012. és 101/2016 sz.)
45. szakaszának 2. és 3. bekezdése, a rendkívüli helyzetekről szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 111/2009., 92/2011., 93/2012. sz.) 84. szakaszának 3. bekezdése, a
2012-től a 2018. évig terjedő időszakra az általános árvízvédelmi terv megállapításáról szóló
kormányrendeletet (az SZK Hivatalos Lapja, 23/2012. sz.) 2.3. szakasza és Zenta község
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 16. szakasza 1. bekezdésének 22.
pontja és 78. szakaszának 11. pontja alapján Zenta község Községi Tanácsa a 2017. május
4-én tartott ülésén meghozta az alábbi
RENDELETET
I.
A Községi Tanács elfogadja Zenta község területén a 2017. évben az árvízvédelem, belső
vizektől és jégtől a vízfolyamokon való védelem operatív tervét.
II.
A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Zenta község
Zentai Községi Képviselő-testülete
Szám: 217-10/2017-III
Zenta

Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.

ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSÁNAK AZ ELNÖK
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ZENTA KÖZSÉG
RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA

OPERATÍV TERV
AZ ÁRVÍZVÉDELEMRE, BELVIZEKRE ÉS JÉGRE A VÍZFOLYAMOKON ZENTA
KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2017. ÉVBEN
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Tartalom
1. Bevezető
2. Műszaki adatok
3. A veszélyeztetettség becslése és a külső vizektől - Tisza – való árvízvédelem terve
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1. Bevezető
Zenta község területén a 2017. évben az árvízvédelem operatív terve

A jelen tervvel szabályozzuk az árvízvédelem lefolytatását a Tisza folyón és Zenta
községben a vízfolyamokon, illetve a védelmi rendszereken a Szerb Köztársaság, illetve a
Vajdaság Autonóm Tartomány területén az általános tervéből és operatív tervéből az
árvízvédelmet illetően.
Az árvízvédelmet a jelen terv értelmében a 2012-2018-ig terjedő árvízvédelmi
általános tervvel (az SZK Hivatalos Közlönye, 23/2012. sz.) és a 2017. évi árvízvédelmi
operatív tervvel összhangban kell lefolytatni.
A jelen terv előirányozza Zenta község területén minden alany feladatát és
kötelezettségét,
a védelmi létesítmények
állandó
készenlétének
biztosítását az
árvízvédelemre és az árvízvédelem lefolytatására Zenta község területén.

Zenta község területén a rendkívüli árvízvédelem kihirdetése esetén a községi
rendkívüli helyzetek törzskara elemi és más nagyobb csapások esetén (a továbbiakban:
törzskar) mindent foganatosít, a törvénnyel előirányozott valamennyi aktivitásokat egyesíti
és koordinálja az emberek élete, egészsége és vagyona védelme céljából.

Az állandó testületbe – az árvízvédelmi szakmai operatív csoportba az alábbi személyeket
nevezzük ki:
1. Knežević Dušan, a szakmai operatív csapat vezetője, a zentai DTD Vízgazdálkodási
Kft. igazgatója,
2. Ratko Jovičić, a szakmai operatív csapat vezetőjének helyettese, a zentai DTD
Vízgazdálkodási Kft. képviselője,
3. Korponai Tibor, a szakmai operatív csapat tagja, a Zentai KLKV műszaki igazgatója.
2. MŰSZAKI ADATOK
I. – Műszaki szakasz D.13.2
Adorján – Ada a 132+715 km-től a 111+170 km-ig
A szakasz teljes hossza 21,545 km és a Kőrös jobb töltése 7,5 km
 A töltés rekonstruált része 1% magas vízre a Kőrös mentén a jobb parton a
0+000km-től az 1+814 km-ig………………………………………….1,814
km
 A töltés rekonstruálatlan része a Kőrös mentén a jobb parton……….5,686
km
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 A magas part hossza Adorjánnál a 133+400 km-től a 132+715 km-ig 0,685
km
 A töltés hossza a 132+715 km-től a 111+170 km-ig…………………21,545
km
 A magas part hossza Mákosban a 111+170 km-től a 109+907 km-ig…1,263
km
Ez a műszaki szakasz védi a Zentai rétet és Zenta és Adorján lakott településeket.
Védelmi töltésekkel 4000 ha földterület védett.
A töltés jó anyagból készült az 1974. és 1975. években, és a rekonstrukció 1% magas vízre
az 1985. és 1986. évben lett eszközölve. A védőerdő létezik a töltés legnagyobb részén, és a
helyeken, ahol nincs, kőből és betonból állítottak fel borítást. A védekezési vonal mellett
kísérő létesítmények vannak, mint párhuzamos csatornák és három őrzőhely raktárakkal a
védelmi szerszám és anyag elhelyezésére. Ezen a szakaszon található a központi raktár is.
Minden felsorolt létesítményt, más műszaki szakaszokon rendszeresen karbantartanak és
kifogástalan állapotban vannak, úgy, hogy garantálhatják a sikeres védelmet árvíz esetén a
Tiszán.
Bizonyos helyeken, a védelmi vonalon, magának a töltésnek a testében, valamint a magas
és alacsony terepen, meliorizációs létesítmények vannak (áteresztők, zsilipek, nyomó és
szifon csövek a szivattyútelepről). A felsorolt létesítmények kifogástalan állapotban vannak
az árvízvédelem szempontjából.
A töltés lejtője a védetlen oldalon 1:3-as elhajlásban vannak kiépítve.
A töltés lejtője a védett oldalon és a helyeken, ahol vannak szegélyek 1:3, míg a töltés
lejtője a szegélytől a töltés lábáig 1:3 és 1:7.
A töltés koronájának hossza a teljes hosszúságban 6,00 m-t tesz ki.
A töltés minden lejtése füvesített a szektor teljes hosszában, és a fűtakaró jó állapotban van.
Adatok a létesítményekről, amelyek a fő töltés testébe vannak beépítve
Sorsz.

Állomás

Küszöbkvóta

A létesítmény neve

Helység

Méretek

1.

132 + 715

80,63

Acélcsöves áteresztő fedővel az utcai
csatornahálózathoz

Adorján

Ø 600 mm

2.

123 + 327

82,60

Acél nyomócső síber záróval
szivattyútelep CS-4 Zenta II

Zentai rét

Ø 1000 mm

3.

123 + 312

74,23

Zentai rét

Ø 1000 mm

4.

119 + 615

79,35

Zentai
Cukorgyár

Ø 400 mm

5.

119 + 609

79,35

Zentai
Cukorgyár

Ø 400 mm

6.

119 + 547

76,75

Zentai
Cukorgyár

Ø 700 mm

7.

119 + 527

79,90

Zentai
Cukorgyár

Ø 800 mm

Acél nyomócső síber záróval
szivattyútelep CS-4 Zenta I
Acél nyomó csővezeték a víz
biztosítására a répa mosásához a
cukorgyárban
Acél nyomó csővezeték a víz
biztosítására a répa mosásához a
cukorgyárban
Acélnyomó csővezeték a régi
szivattyútelepről
Acél kieresztő cső a víz elvezetésére
az elsődleges mosástól és
répalerakóról a cukorgyárból
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8.

119 + 468

77,89

9.

119 + 397

78,63

10.

119 + 210

83,10

11.

119 + 205

78,04

12.

118 + 805

76,53

13.

117 + 695

14.

115 + 123

74,84

15.

114 + 749

82,16

16.

114 + 594

79,40

Acél kieresztő cső a csapadékvíz,
egészségügyi, fekáliás és technológiai
víz elvezetésére a cukorgyárból
Acél nyomó csővezeték a régi
szivattyútelepről
Acél cső a naftavezetékre
Acél kivezető cső a technológiai víz
kieresztésére a cukorgyárból és a
hőerőműből
Vasbeton akna síber zárókkal Zenta
város városi csatornájának
elvezetésére
Acél cső a gázvezetékhez
Kifolyó acél cső síber záróval
Műanyag odaszállító cső a kútból a
víz odavezetésére a kendergyárhoz
Beton kieresztő cső síber záróval a
kendergyárból

Zentai
Cukorgyár

Ø 500 mm

Zentai
Cukorgyár
Zentai
cukorgyár

Ø 500 mm
Ø 400 mm

Zentai
Cukorgyár

Ø 700 mm

Zenta

2 x Ø 1000
mm

ZentaMákos
ZentaMákos

Ø 800 mm

Mákos

Ø 30 mm

Mákos

Ø 400 mm

Minden létesítmény működőképes állapotban van, és jól be vannak építve a töltés
testébe, azonban mégis figyelni kell rájuk az árvízvédelem esetén, mert mellettük nagyobb
a veszély a kiömléstől a töltés testén keresztül. Egyes zárók lezárásakor a létesítményeken
bizonyos vízállásokkor szivattyúkat kell felállítani, hogy átdobják a vizet a védett oldalra.
3. A VESZÉLYEZTETETTSÉG
ÁRVIZEKTŐL – TISZA FOLYÓ

BECSLÉSE A

KÜLSŐ

VIZEK ÁLTALI

3.1. Felszíni vizek
Vizek
Folyók

Csatornák
Tavak
Mocsarak

Jellegzetességek
Tisza (977 km) a községben 20,5 km, a község keleti határán folyik
Csík (102 km) a községben 9 km, a Tisza mellékfolyója, a község
nyugati határán
Kalocsa 12 km, Felsőhegynél a kerek sziknél fejeződik be
Összesen 115,6 km, a leghosszabb a Csésztói csatorna (27 km) a Zentai
réten
Svetićevói akkumuláció a Csík folyón (1,5 km2)
Kerek, Vak és Fekete szik Felsőhegynél

3.1.1. A Tisza abszolút maximális havi vízállása
cm-ben „0”-ás kóta 72.80 méter tengerfeletti magasság (m. n. v.)
J
F
М
А
М
Ј
Ј
А
672
764
698
626
714
831
926
884

SZ
492

О
507

N
663

3.1.2. Az abszolút maximális vízállása a Tiszának Zentánál
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D
649

Dátum
Vízállás (cm)
Méter n. v.
A Városháza kótája
Elöntve
A védelem tartama
Az árvizek
periódusai

1932.04.16.
883
81.63
82.50
A Zentai rét,
Mákos, Bátka

1940.04.01.
835
81.15
82.50

1970.06.1.-2.
2006.04.21.
907
926
81.87
82.06
82.50
82.50
Mákos
A Mákos egy
Zentai rét
(tervszerű)
része
96 nap
50 nap
Tavasszal, a hó hirtelen olvadása miatt, júniusban a nagy csapadékok (eső)
miatt

3.1.3. Létesítmények az árvíztől való védekezésre
A létesítmény faja

Töltés

Szivattyúállomás

Töltésvédők

A létesítmények jegyzéke
A jobb töltés a Tisza mellett a
Kőrös torkolatánál a Mákosi
hegyig 22,82 km (132+715109+900).
A Potisjenél levő töltés, és a
magas part Sárga part (109+900–
111+170) nem lettek rekonstruálva
1% vízre.
SZÁ-4 Zenta (stabil, áram)
Kifolyó Mákos - nincs stabil
szivattyúállomás
TV-5 Adorján
TV-4 Pána
TV-9 Mákos
Mákos - Sárgapart

Jellemzők és állomáshelyek
Rekonstrukció 1980 és 1999 között
1% magas vízre 970 (82.50) a töltés
kótája Zentánál 83.25 m m.n.v.
A töltés nagyobb része be van nőve
fűvel, ami megnehezíti a gyenge
pontok felfedését magas vízállás
esetén.
2,10 m3/s
A Tisza folyó magas vízállása esetén
szükség szerint bekapcsoljuk a mobil
szivattyút
130+950
126+120
118+750
111+170-109+907

116+000-117+000 a hullámoktól
117+100-200
Potisje
119+200-225, 119+400-450
Népkert
123+400-550
124+300-124+400,
Pána
125+800-126+000
Zentai rét
127+500-600, 129+600-610
Megjegyzés: a stacionizáció a távolság a Tisza torkolatától, mérve a töltés hosszán km+mben
Gyenge helyek a
töltésen, amelyek
átengedik a vizet
magas vízállás
esetén

Mákos

A múlt évben két kaszálásra került sor a töltésen, az rendszeresen karban van tartva
működési állapotban, ami megkönnyíti a gyenge pontok felfedését az árvíztől való rendes,
illetve rendkívüli védekezéskor.
3.1.4. A százéves árvizektől való veszélyeztetett területek elemzése
A külső vizektől való veszélyeztetés becslése a százéves árvizek alapján készült. A
százéves árvíz (1% víz) a maximálisan várható vízállás 100 évben egyszer. Zentánál
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970 cm-t (82.50 m. n. v.) tesz. A töltés magassága Zentánál 83.25 m-t, vagy 75 cm-t tesz
a százéves árvíz szerint. Zentán a Városháza kótája 82.50 m.
Veszélyeztetettségi
fok

Legnagyobb (5)

Közepes (3)

A község
fennmaradt része

Mely esetben

Terület

Övezet

Reális veszély
a víz állása 77
m felett

Zenta város
határának
része az
alluviális
síkságnak 7779 m-en,
védetlen rész

Északra
Zentától, a
töltés és a
Tisza
között

Potenciális
veszély a
földtöltések
sérülése esetén
északra és
délre Zentától

Nincs
veszélyeztetve
az árvíztől,
mert a töltés a
városnál 75
cm-el
magasabb,
mint 1% víz
Nincs
veszélyeztetve,
mert a
földterület
magasabb 1%
víznél

A Zentai
rét és Zenta
város
Zenta város
építései
határának
reonjának
része az
egy része
alluviális
(Népkert,
síkságnak 77Kisrét)
79 m-en,
védett rész
Mákos

km2

4

Az árvíz
magassága

Mi van
veszélyeztetve

5,5 m-ig

Lakott hétvégi
település
Halász Csárda
300 hétvégi
házzal
lakosság 280,
11 lak./km2,
háztartások
110,
lakások 234,
ebből 120
hétvégi ház,
jószágállomány
270
lakatlan,
2 lakás
lakatlan,
2 lakás

25

5,5 m-ig

3

5,5 m-ig

Bátka
(Bánát)

3

5,5 m-ig

Zenta város
határának
egy része a
löszteraszon
81,5-83 men, védett
rész

Itt van
Zenta
város
építési
reonjának a
legnagyobb
része

59

-

-

A falusi
települések
határa a
löszfennsíkon
93-111 m-en

Felsőhegy,
Tornyos,
Kevi és
Bogaras
HK
területe

199

-

-

A földtöltések sérülése és a Zentai rét és a Mákos áradása esetén, másik védekezési
vonal van előirányozva a Zenta-Felsőhegy vasúti töltésen, amely megközelítőleg a százéves
vízállás mértékében van, és Mákosnál a valamikori töltés irányvonalán, a város védelme
céljából a víztől az eláradt Zentai réten és Mákosban.
3.1.5. A kritikus intézmények és létesítmények elemzése, amelyeket árvíz által
veszélyeztettek
Veszélyeztetési
fok

Intézmények
vagy

Cím

Az árvíz
mértéke

A veszélyeztetettség
becslése
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Legnagyobb
(5)
Közepes (3)

létesítmények
Halász Csárda
hétvégi település
Északi eredés (2
kút)
Adorjáni út

méterben
Zentai rét

5

Zentai rét

5

Zentai rét

4,9

300 hétvégi ház
sérülése
A kút sérülése, az
ivóvíz szennyezettsége
A közlekedés
beszüntetése

3.1.6. A gazdaság veszélyeztetettsége az árvíz által

Veszélyeztetettségi
fok

Közepes (3)

Gazdasági
központok
(övezetek)
Zentai rét,
Mákos,
Bátka

Létesítmények
– nagy
munkáltatók
Mezőgazdasági
földterület

A
dolgozók
száma
2008-ban

-

Az árvíz
magassága
(méter)

A
veszélyeztetettség
becslése

5 m-ig

Eláradt
földterületek és a
mezőgazdasági
kultúrák és vetések
megsemmisülése

3.1.7. A környezet másodlagos veszélyeztetettségének elemzése az árvíz által
A másodlagos veszélyeztetettség az, amikor az árvíz miatt műszaki-technológiai
katasztrófákra kerül sor, mint káros és veszélyes anyagok felszabadulása és kiömlése.

Veszélyeztetettségi
fok

Legnagyobb (5)
védetlen rész (a
töltés és a Tisza
között)

Nagy (4)
alluviális síkság

Természeti
javak és
élőhelyek
A Tisza
folyó
nemzetközi
ökológiai
korridor
Az erdők a
töltés és a
Tisza folyó
között
Holtág
Pána
Holtág
Bátka
Keresztes
(élőhelyek
mozaikja)
Népkert

A másodlagos
Az árvíz A másodlagos
veszélyeztetettség
mértéke veszélyeztetettség
területe méterben becslése
létesítményei

Nincs

5,5 m-ig

Nincs

5,5 m-ig

Nincs másodlagos
veszélyeztetettség,
azonban lehetséges
a vadak pusztulása
és a természetes
élőhelyek
vegetációjának
megsemmisülése az
árvíz által
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3.1.8. A becslés záradéka
Kérdés
A legveszélyeztetettebb reonok
A veszély intenzitása
Lehetséges emberáldozatok száma
Lehetséges anyagi kár
A veszély megakadályozásának objektív
feltételei
A községben az erők és az eszközök a
közvetlen következmények enyhítésére és
elhárítására
Segítség kérése iránti szükséglet

Záradék
Zentai rét és a Mákos
Nagy: az árvíz mértéke 5 m-ig
Minimális számú könnyű sérülés
Nagy: a mezőgazdasági kultúrák és
gyümölcsösök megsemmisülése 31 km2-en,
114 lakás és 420 hétvégi ház sérülése.
Az árvizet lehetetlen teljesen meggátolni,
azonban a megelőző intézkedések
csökkenthetik az árvíz következményeit
A községben vannak erők és eszközök az árvíz
következményei nagy részének elhárítására
Szükséges az újvidéki Vajdaság Vizei
Vízgazdálkodási Közvállalat segítsége

3.2. OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK AZ ÁRVÍZTŐL ÉS A KÜLSŐ VIZEKTŐL
VALÓ VÉDEKEZÉSRE
3.2.1. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS KÉSZENLÉTI INTÉZKEDÉSEK A
VÉDELEMRE
3.2.1.1. Intézkedések az árvíz következményeinek megakadályozására és enyhítésére
Veszélyeztetettségi
fok

Nagy (4)
alluviális síkság

A kiépítetlen területek
Intézkedések az árvíz következményeinek
leltára Zentán az építési
csökkentésére
reonban
1. Szilárd anyagból való építés, a földszint
Kisrét:
gyümölcsészeti –
minél magasabb padlójával.
szőlészeti övezet
2. A vagyon és a személyek biztosítása
lakhatással (7)
Népkert:
a tervezett sportcsarnok (8)

3.2.1.2. Megelőző intézkedések
Intézkedések
Feladatok
Az árvíz következményeinek megakadályozása és
Intézkedések
enyhítése: szilárd anyagból való építés a tömb
Zentán új
felsőbb részein, a Népkertben és a Zentai réten,
létesítmények
minél magasabb földszinttel, és a vagyon és a
kiépítésére
személyek biztosítása
A töltések karbantartása és a vízfolyamok
Töltések
szabályozása
Lecsapolás

Csatornahálózatok kiépítése és karbantartása a
lecsapolásra

Esővízcsatorna

Esővízcsatorna kiépítése, rendszeres

Végrehajtók
Beruházók és a KKT
városrendezési osztálya
ZENTAI DTD VKV
KFT.
ZENTAI DTD VKV
KFT. és a csatornák
használói
Kommunális-

983

karbantartása és tisztítása a településeken

lakásgazdálkodási
Közvállalat, a Községi
Közigazgatási Hivatal
szerve a kommunális
teendőkben

3.2.1.3. A töltés figyelése
Intézkedés
Feladat
Rendes védelemben
A töltés állapotának és a
06-14 h
töltésen és körülötte
A töltés figyelése
minden jelenség
Rendkívüli védelemben
figyelése
0-24 h
Szükség szerint fel kell állítani segéd vízmérőket a
Segéd vízmérő
Tiszán a vízállás kísérésére
Mindennapos jelentéstétel a szektor vezetőjétől a
Jelentéstétel
töltés állapotáról
A meglévő és az újonnan regisztrált gyenge helyek
A gyenge helyek
fokozott megfigyelése a töltésen
regisztrálása
Kisebb beavatkozások a gyenge helyek szanálásán a
A töltés szanálása
töltésen
A töltésbe épített testek fokozott figyelése (csövek,
A test figyelése a
zsilipek), mert itt megemelkedett a víz átfolyása a
töltésben
töltésen

Végrehajtók

ZENTAI DTD
VKV KFT.
megfigyelő
szolgálata

3.2.1.4. Az árvízvédelem és a külső vizektől és jégtől való védelem vezetőinek jegyzéke
Folyó

A Tiszán,
vízi terület
Duna

Védelmi terület

Község

D.13. szektor
Zenta, a Tisza
folyó a
magyarországi
határtól a Csík
Magyarkanizsa,
torkolatáig 95.80
Zenta és Ada
km,
Szakaszok:
D.13.1.
Magyarkanizsa
D.13.2. Zenta
D.13.3 Ada
D.13.2. szakasz
Tisza a Kőrös
torkolatáig a
Mákosi Hegyig
22,82 km

Zenta község,
és
Magyarkanizsa
község egy
része

A védelemben
illetékes vállalat
DTD VKV KFT Zenta
24400 Zenta
Tiszavirág sétány 6
Tel.: 024/812-835, 812825
Fax: 024/812-055
E-mail:
office@dtdsenta.co.rs
Igazgató:
Knežević Dušan
065 855 11 55

ZENTAI DTD VKV
KFT.
A szakasz székhelye:
Szivattyúállomás
SZÁ-4 Zenta
Zenta, Kisrét 1

Az árvízvédelem
vezetője
Szektorvezető:
Szilágyi Gábor
062 809 40 42
A szektorvezető
helyettese:
Jovičić Ratko
062 809 40 4 47
A szakasz technikusa:
Süveg Viktor
024/811-030
062 809 40 70
Helyettese:
Ilić Annamária
024/811-030
062 809 40 45
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3.2.1.5. Zenta község területén az árvízvédelem rendszere (D.13.2.)
Vízfolyam

Töltés

A Tisza menti
jobb töltés a
Kőrös
Tisza a Kőrös
torkolatától a
torkolatáig a
Mákosi
Mákosi Hegyig
Hegyig 22,82
km (132+715109+900)

Az ismérvek az árvízvédelmi
intézkedések bevezetésére
Zentai vízmérő: „0” kóta 72.80 m
A maximálisan megfigyelt vízállás:
926 cm (82.06 m) 2006.04.21-én
Rendszeres védelem: 600 cm (78.80)
Rendkívüli védelem: 800 cm (80.80)
1% magas víz: 970 cm (82.50) Kritikus
vízállás: 1045 cm (83.25)
A védelmi rendszer kótája (töltés): 83.25
Zenta város magassága: 81.50-82.50 m

Védett terület

Zenta zárt
kazetta, Zenta
község és
Magyarkanizsa
község egy része

A bátkai kataszteri község (332 ha) Bánátban található. Az árvízvédelmet, a külső
vizektől és jégtől való védelmet a nagykikindai Gornji Banat VKV látja el.
3.2.1.6. Az árvíztől és a külső vizektől való védelem fokai
Fok
Rendes védekezés

Ismérv a bevezetésre
A vízállás 600 cm Zentánál

Kihirdeti
A Duna vízterületen az
árvízvédelmi vezető
(Újvidék)

Rendkívüli védekezés

A vízállás Zentánál 800 cm

Rendkívüli állapot az
árvízvédelem miatt

Százéves (970) vagy kritikus vízállás
(1045), és várható a vízállás további
növekedése vagy a foganatosított
intézkedések nem biztosítják az árvíz
elleni veszély elhárítását.

A Szerb Köztársaság
Kormánya

3.2.1.7. Az árvízvédelmi létesítmények
Létesítmény

A létesítmények jegyzéke
A töltés a Tisza jobb partján a Kőrös
torkolatától a Mákosi Hegyig
A fő védekezési
22,82 km (111-170 – 132+715)
töltés a Tisza jobb (A töltés a Potisjénél, és a magas
partján
part a Sárgaparton (109+907 –
111+170) nem lettek rekonstruálva
1% vízre)
SZÁ-4 Zenta
Kieresztő Mákos – nincs stabil
Szivattyúállomások
szivattyúállomás

Stacionálás és jellemzők
Rekonstruálva lett 1980-1999-ig 1%
magas vízre. A korona szélessége 6
m, a lejtő 1:3. Minden lejtő
füvesített. Védőerdő vagy kő és
beton alap.

Töltésőrök

TŐ-4 Pána
TŐ-5 Adorján
TŐ-9 Mákos

2,1 m3/s (stabil áram)
A Tisza folyó magas vízállása esetén
szükség szerint bekapcsoljuk a
mobil szivattyúkat.
126+120
130+950
118+750

A szerszámok és
anyag központi
raktára

TŐ-4 Pána

126+120
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A fő lerakó a Zentai hídnál
Ideiglenes a D.13.2. szakaszra a
Potisje kikötőnél
Zentáról a híd mellett
Zentáról a SZÁ-4 Zentáig
A SZÁ-4 Zentától északi irányba
Megközelítő utak a Zentáról a Tiszavirág sétány
mechanizációnak a Zentáról a kikötő
töltés felé
Zentáról a Cukorgyárnál
Zentáról a bátkai út
A Zenta – Ada útról földúton a töltés
irányába
Zenta: Potisje – Zentai sétány
Hozzáférés a
A Népkertnél
töltésekhez úszó
Az őrzőhelynél TŐ-4 Pána
alkalmatosságokkal
A Zentai rétnél (Becke)
A töltés mellett a védett felén,
Párhuzamos
északra Zentától a Zentai réten
lecsapoló csatornák
Anyaglerakók
(homok)

122+620-122+700, 4.400 м2
120+000
122+500
123+250
124+200
122+440-120-660
120+000
119+670
114+800
111+170
122+550-119+000
123+200
126+150
128+300
Zentától délre, a Mákosban
nincsenek párhuzamos lecsapolási
csatornák

Az elmúlt év folyamán két kaszálásra került sor a töltésen, az rendesen karban van
tartva működési állapotban, ami megkönnyíti a gyenge pontok felfedését a rendes, illetve
rendkívüli árvízvédelemben.
3.2.1.8. Áradási övezetek a százéves vízállás esetén
Vízállás
520 (78.00) felett

Az árvíz oka
Védetlen rész

520 (78.00) felett

A töltés sérülése

Áradási övezetek
A Tisza alluviális síksága, 4 km2, lakatlan
A Zentai rét, Mákos, Bátka (Bánát), 31 km2
290 lakos, 234 lakás, ebből 120 hétvégi ház,
jószágállomány 270

3.2.1.9. A töltésen a gyenge helyek és létesítmények
Létesítmény

Gyenge helyek a
töltésen, amelyek
áteresztik a Tisza
vizét magas
vízállás esetén

Zentai rét

Jellemzők
116+000-117+000 a hullámoktól
117+100-117+200
119+200-119+225
119+400-119+450
123+400-123+550
124+300-124+400
125+800-126+000
127+500-127+600
129+600-129+610

Mákos - Sárgapart

111+170-109+907

A létesítmények jegyzéke
Mákos

Népkert
Pána

3.2.2. INTÉZKEDÉSEK A KÖZVETLEN ÁRVÍZVESZÉLY ESETÉN
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3.2.2.1. A csövek és zsilipek lezárása, amelyek a töltés fő testébe vannak beépítve
Intézkedés

A csövek és
zsilipek lezárása a
töltésen

Szivattyúk
elhelyezése

Feladat
Szükség szerint, a csőzárók és a zsilipek
lezárása a töltésen, amelyek a Vajdaság
Vizei tulajdonában vannak (vízállás a cső
küszöbének kótája felett).
Amelyek az egyéb gazdasági alanyok
tulajdonában vannak (a csőküszöb kótája
feletti vízállás)
A zárók lezárását követően a csövek
tulajdonosai és használói kötelesek mobil
szivattyúkat felállítani, hogy a vizet
átpumpálják a védett övezetből a Tisza
folyóba.

Végrehajtók
Megfigyelő szolgálat
DTD VG KFT Zenta

A többi gazdasági alany
szóbeli vagy írásbeli
meghagyásra a DTD VG KFT
Zentától

DTD VG KFT Zenta
TE-TO Cukorgyár Rt.
Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat
és egyéb gazdasági alanyok

3.2.2.2. A töltésen újonnan keletkezett gyenge helyek szanálása a töltésen
A gyenge helyek fajtája

A szanálás módja
Kővel R = 15-25 cm, 0.30 m3/m2
A töltés előterepének eróziója
veszélyeztetett terület
Hullám gátlók elhelyezése acél palánkokból
A töltés vízi lejtőjének eróziója hosszuk L = 4 m/m, a veszélyeztetett töltés
hosszán
Filtráció a töltés testén át,
Felszíni alagcsövezés kidolgozása a lecsapoló
anyag kihordása nélkül
csatorna felé
Fokozottabb filtrációs anyag
Felszíni alagcsövezés kiépítése a lecsapoló
kihordásával
csatornán, filtrátum 3 frakciós sóderrel
Filtrátum három frakciós sóderrel vagy
Koncentrált filtráció vagy
kövekkel 0,30 m3/lokalitás, a forrást el kell
források a töltés testén át
keríteni földes vagy homokos zsákokkal, fal 11,5 m
Koncentrált filtráció vagy
forrás a töltés védett
Ugyanúgy, mint az előbbinél
övezetében
A töltés áttörése a koncentrált
Fal acélpalánkból L = 6 m, 3 palánk
filtráció következtében a töltés folyóméterre, önjáró daruval, amelyet a
testén át (források)
Vajdaság Vizei (Újvidék) biztosít.
SZÁ-4 Zenta, 2,1 m3/ s (stabil, áram).
A fölösleges víz pumpálása a
A Mákosi fő csatorna torkolatánál szükség
csatornából a Tiszába
szerint fel kell állítani mobil szivattyút.

Végrehajtók

DTD VG
KFT Zenta
operatív
szolgálata,
szükség
szerint

DTD VG
KFT Zenta

3.2.2.3. A töltés szintjének a megemelése
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Az intézkedés célja a löszterasz és Zenta város eláradásának megakadályozás.
Mérvadó
vízállás

Lokáció

Intézkedés

Anyag és
mechanizáció

Homoklerakó
A várt vízállás 0.5 m-es
Zentán a hídnál
kótája feletti fal
és a Potisjeben,
homokzsákokból
1% magas
műanyag zacskók
vízállás
a DTD Zentától
előrejelzése
A földet lerakodni
esetén (970)
A várt vízállás 0.5 m-es
Magas part,
és a környékbeli
kótája felett földtöltés
Sárgapart, 3,9
földterületekre
szélessége 4 m-es
km
buldózerrel
korona, lejtés 1:2
odavinni
Zenta, híd,
Homoklerakó
A kritikus vízállás 0.5
Tiszavirág
Zentán a hídnál és
m feletti kótánál, a
Kritikus
sétány – a
a Potisjeben,
vízállás esetén
sétányon
töltés
műanyag zacskók
homokzsákból falak,
(1.045)
Mákosig, kb.
és buldózerek a
és délebbre földtöltés
3,75 km
DTD Zentától

Végrehajtók

Potisje –
kikötő Zenta
0,5 km

A DTD VG KFT
Zenta operatív
szolgálata, az
általános
rendeltetésű
egységek,
vállalatok
mechanizációja

3.2.2.4. A töltés átvágása az alluviális síkság eláradásának irányítása céljából
Az intézkedés célja Zenta város eláradásának megakadályozása.
A döntést a Szerb Köztársaság (Belgrád) árvízvédelmi fő vezetője hozza meg.
Az átvágás
lokációja
A mákosi
töltés

Mérvadó
vízállás
A kritikus
felett
(1.045)

Árterület Terület
Mákos

3 km2
lakott

Térfogat
m3
15.000.000

Anyag és
Végrehajtók
mechanizáció
A DTD VG KFT Zenta
operatív szolgálata

3.2.2.5. A víz kiszivattyúzása a pincékből
Helyi közösség
Centar – Tópart
Tiszapart – Alvég

Kritikus terület
Tópart
Déli Alvég

Kertek

A Tornyosi úttól délre

Végrehajtól
Belügyminisztérium, Zenta község
rendkívüli helyzetek osztálya
Kommunális-lakásgazdálkodási
Közvállalat

3.2.3. REAGÁLÁSI INTÉZKEDÉSEK, AMIKOR BEKÖVETKEZIK AZ ÁRVÍZ
Az első és második szakaszok intézkedése mellett, egészségügyi és állatorvosi
védelem, és szükség szerint a lakosság ellátására, az alábbi intézkedések kerülnek
foganatosításra:
3.2.3.1. Az emberek és a jószágállomány mentése a vízen
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Veszélyeztetettségi
fokozat
Legnagyobb (5) a
víz 5,5 m-ig
Nagy (4) a víz 5,5
m-ig

Veszélyeztetett
övezet

A mentésre az
emberek száma
és a
jószágállomány

A Zentai rét
védetlen része a
Tisza folyón

Szükség szerint

Zentai rét, Mákos

Emberek: 280,
Jószágállomány:
270

Mentőállomá
sok

Végrehajtók

A
csónakok
száma

A töltés a
SZÁ-4-él
Zenta

A zentai
Sporthorgász
ok
Egyesülete

25

3.2.3.2. Az áttörés lezárása a töltésen
Intézkedések
A töltés
áteresztőjének
lezárása a
koncentrált
filtráció
következtében a
töltés testén át
(források)

Feladat

Anyag és mechanizáció

Homok a lerakóból a hídnál és a
zentai Kikötő Rt.-ből
Homokkal töltött
zsákokból fal a töltés Zsákok a raktárban és a töltés
koronájának szélére
őrhelyein
A DTD Zenta operatív
szolgálatának a mechanizációja
A szükséges anyag a központi
Acélpalánkból fal L =
raktárban a TÖ-4 Pánában, önjáró
6 m, 3 palánk egy
emelő az újvidéki Vajdaság
folyóméterre
Vizeitől

Végrehajtók
A DTD VG
KFT Zenta
operatív
szolgálata,
Kikötő Rt.
Zenta, az
általános
rendeltetésű
egységek

3.2.3.3. Ideiglenes töltések kidolgozása a második védelmi vonalon
Az árvíz közvetlen veszélye esetén a Zentai réten és a Mákosban:
Lokáció
Híd – vasúti
sínek ZentaFelsőhegy 7 km
Mákos: a
valamikori
töltés
irányvonala
3,25 km

Feladat
A vasútvonal töltésén a várt
vízállás 0.5 m-es kótája
felett, homokzsákokból fal,
és földtöltés (nyúl töltés),
lezárni az aluljáró nyílásait a
Népkertben homokzsákokkal

Anyag és mechanizáció
Homok a hídi lerakóból és a
zentai Kikötő Rt.-től, zsákok
a raktárban és a töltés
őrhelyein, a DTD Zenta
operatív szolgálatának a
mechanizációja

A várt vízállás 0.5 m feletti
kótáján, földtöltés a korona
szélessége 4 m, lejtő: 1:2

Levenni a földet és eltolni a
környező földterületekről, a
munkálatokat a DTD Zenta
buldózereivel kell kivitelezni

Végrehajtó
A DTD VG
KFT operatív
szolgálata, a
zentai Kikötő
Rt., általános
rendeltetésű
egységek,
vállalatok
mechanizációja

3.2.4. AZ ÁRVÍZ KÖVETKEZMÉNYEINEK SZANÁLÁSA ÉS ENYHÍTÉSE
A terep aszanálása mellett az alábbi intézkedéseket kell lefolytatni a kritikus
létesítményeket illetően az árövezetben a Zentai réten:
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Terület

Kritikus
létesítmények és
övezetek

Az árvíz
magassága

Kritikus
létesítmények

Északi forrás

5 m-ig

A gazdaság
veszélyeztetettsége

Mezőgazdaság

5 m-ig

A környezet
veszélyeztetettsége

Tiszai korridor, a
Tisza menti erdők,
Pána
Bátka
Körösztös

5,5 m-ig

Intézkedések

Végrehajtók

Zentai
A sérült kutak, szivattyúk
Kommunálisszanálása és a csővezeték
lakásgazdálkodási
ellenőrzése
Közvállalat
A kár felbecslése a
SOT a kár
vetésen
felbecslésére
Zentai
A vad állapotának, a
Vadászegyesület,
természeti javaknak és
SOT a kár
élőhelyeknek a
felbecslésére,
felmérése az árvíz után
mezőőrök

3.3. A JOGI SZEMÉLYEK ÁTTEKINTÉSE AZ ÁRVÍZVÉDELEMRE

Árvízvédelem

A személyek, járművek és az
árvíz elleni védekezési
mechanizáció biztosítása

DTD VG KFT Zenta
A DTD megfigyelő szolgálata

Zentai TE-TO Cukorgyár Rt.

A DTD operatív szolgálata

Žitopromet-malom Rt. Zenta

Belügyminisztérium, Zentai
rendkívüli helyzetek osztálya
DVD Zenta
Zentai Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat

A Zentai Sporthorgászok
Egyesülete – vízi mentés

Zentai Kikötő Rt.

Vojput Kompánia Rt. Zenta
Elgas KV Zenta
Terra Formata Rt. Zenta

Egyéb feladatok
A Községi Közigazgatási
Hivatal szerve a
vízgazdálkodásra – az
intézkedések lefolytatásának
ellenőrzése
Belügyminisztérium, Zentai
Rendőrállomás – biztonsági
intézkedések
Kórház, Egészségház,
Gyógyszertár – egészségügyi
segítség
Severtrans Zenta Kft. - a
veszélyeztetett személyek
szállítása
A HK tanácsai – megelőző
intézkedések és ellátás
Hófehérke Óvoda Zenta – az
élelmezés biztosítása
Stevan Sremac Általános
Iskola Zenta - elhelyezés

4. A TISZÁN A JÉGTŐL VALÓ ÁRVÍZVÉDELEM TERVE
4.1. A TISZÁN A JÉGTŐL VALÓ ÁRVÍZ VESZÉLYEZTETÉS BECSLÉE
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Jelenség
A Tisza folyó abszolút
minimális hőmérséklete
Zentán (1946-2006)

Jellegzetessége
Nulla fok
Jégcsuszamlás

A jég megjelenése a
folyókon (Tisza)

Jégállás

Az átlagos napok száma
jégállással a Tisza folyón
Zentánál

1948-1970.
1978-2000.

A telet követően az olvadás
következtében sor kerül a jég
mozgására és felgyülemlésére

Jégárvíz

A Tisza szűkített medre
Kritikus lokációk a Tiszán
a jég felgyülemlésére

Veszélyeztetettség a
Tiszán a jég elindulásakor
Zenta községben a jég
általi árvizektől való
veszélyeztetettség
Lehetséges védekezési
intézkedések
Védelmi erők és eszközök
A becslés következtetése

Kanyarulatok
Hidak
A mozgó jég megsértheti a
létesítményeket a víz káros
hatásától való védekezéskor és
más létesítményeket

Decemberben, januárban,
februárban és márciusban
mozgó jégtáblák
a jég megállítása a folyó teljes
folyamán
20,8 nap
6,9 nap,
csökkenés a törökbecsei gát
lassítása miatt
A jégállás után a jég elmozdul és
felgyülemlik, jégbarikádok
keletkeznek, úgy, hogy a víz
nem tud a medrében folyni,
hanem elárassza a körülötte levő
földeket
A zentai hídnál
Beckénél, Pánában, a hídnál és a
Mákosban
Zentai híd
Zentai híd, Tiszavirág hajó,
lehorgonyzott hajók és csónakok
a parton, földtöltés

Ugyanaz, mint a külső vizek
általi árvíznél

Veszélyeztetett a Zentai rét,
Mákos és Bátka (Bánát)

Megelőző

A Tiszán a jég megjelenésének
figyelése
A jégbarikádok törése
jégtörőkkel és aláaknázással
A Szerb Köztársaság biztosítja

Operatív
Jégtörők és más eszközök
Ugyanaz, mint a külső vizeknél

4.2. OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK A TISZÁN A JÉG ÁLTALI ÁRVÍZTŐL VALÓ
VÉDEKEZÉSÉBEN
Az árvízvédelmi intézkedések mellett a külső vizektől, az alábbi intézkedéseket kell
foganatosítani:
Intézkedés
Irányítás
A Tiszán a
védekezés
szakaszai

Feladat
A jég általi árvizektől való védelem
közvetlen irányítása, kivéve a
jégbarikádokat
A folyó felületének
40%-a jéggel borított,
Rendes védekezés
amelynek vastagsága
több mint 5 cm

Végrehajtók
Szektorvezető (D.13),
Szakasz technikus (D13.2)
Kihirdeti:
Az árvízvédelmi vezető a
Duna vízterületen (Újvidék)
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Rendkívüli
védekezés
Rendkívüli állapot
a jég általi
árvizektől való
védekezés ellen

A jégállást követően
kezdődik a jég
mozgása és
felgyülemlése
Százéves (970) vagy
kritikus vízállás
(1045), és várható
jégbarikádok
megjelenése
08-12 óráig

A Tiszán a jég
megjelenésének
figyelése

Rendes védekezés
Rendkívüli
08-18 óráig
védekezés
A jég felgyülemlése
és a beavatkozás
0-24 óráig
szükségessége
esetén

A jégbarikádok
széttörése

Jégtörők, aláaknázás

A létesítmények
védelme a jég
megindulásától

A hidak, vízgazdálkodási és úszó
létesítmények védelme a Tiszán

Kihirdeti:
A Szerb Köztársaság
Kormánya

A DTD VG KFT Zenta
megfigyelő szolgálata, a
zentai hídnál a megfigyelői
szolgálatot a Nagykikindai
Gornji Banat VKV végzi
A hatásköri köztársasági
szervek és a vállalatok
A tulajdonosok és a vállalatok,
amelyek építik, karbantartják
és kihasználják ezeket a
létesítményeket

A Csík és a Kalocsa folyók és a Svetićevo akkumulációjánál a Csík folyón a jégtől
való védelmet az árvízvédelemmel és a belső vizektől való védelemmel összhangban kell
eszközölni. A védelmet a DTD Krivaja VGV Topolya folytatja le.
4.3. A JOGI SZEMÉLYEK ÁTTEKINTÉSE A TISZÁN A JÉG ÁLTALI ÁRVÍZTŐL
VALÓ VÉDELEMBEN
Az áttekintés ugyanaz, mint a külső vizektől való védekezés.
5. A BELSŐ VIZEKTŐL VALÓ ÁRVÍZVÉDELEM TERVE
5.1. A BELSŐ VIZEKTŐL VALÓ ÁRVÍZ VESZÉLYEZTETETTSÉG BECSLÉSE
5.1.1. A belső vizektől való árvízvédelem fogalma
Fogalom
A meliorációs területek veszélyeztetésének
megakadályozása a magas talajvizektől és a
fölösleges felszíni vizektől.
Felszíni vizek
Meliorizációs terület
Az árvíztől való védekezés módja

Jellegzetességek
Ha a víz rendes elvezetésével nem
akadályozható meg a terület eláradása
Csapadékvíz
Esővíz, hóvíz
A településről
Csatorna, szennyvizek
Terület egy vagy több lefolyóval a belső vizekre,
amelyeket illetően egységesen állapítják meg a
lecsapolást és az öntözést
Hidromeliorizációs rendszerek a fölösleges
víznek a lecsapolására a Tiszába
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Hidromeliorizációs rendszer a lecsapolásra

Létesítmények (csatornák, szivattyúállomások) a
lecsapolásra és az öntözésre a meliorizációs
területen

A Tiszán a gát megépülésével Törökbecsén 1977-ben sor került a freatikus talaj
szintjének növekedésére. A településeken a talajvíz magasabb, mint a településeken kívül,
a vízvezetékből a víz használata miatt, amely a freatikus talajba kerül.
5.1.2. A belső árvizek okai
Okok

Időszak

Maximális havi esők
Maximális napi esők
(több mint 50 mm 24 óra
alatt)
Hóolvadás esővel (a
csatornák befagyva)
Egymás utáni esős évek
A Tisza magas vízállása
Magas talajvíz
A kis magasságbeli
különbségek megnehezítik a
lecsapolást

május-június
májusaugusztus
tavasz
több mint 3 év
március-június
április-május
egész évben

Eddigi árvizek
Alluviális síkság
Löszterasz
Ritka árvizek: 1953ban, 1955-ben és
1956-ban elöntötték a
Valamikor a belső
Zenta-Óbecse vasutat,
vizek nagy területeket
agyagréteg miatt 3 m
öntöttel el a réteken,
mélységben nagyon
ezért gyengén
sekély talajvíz
lakottak, ma meg lett
keletkezik. Erős
oldva meliorizációval
esőzések után a víz az
(lecsapolással)
utcákon és Zenta
alacsonyabb részein
megmarad.

5.1.3. A belső árvizektől veszélyeztetett területek elemzése
Veszélyeztetettségi
fok
Legnagyobb (5)
Zenta város
határának egy része

Nagy (4)
Zenta város
határának egy része

Minimális (1)
Zenta város
határának egy része
a löszteraszon

km2

Veszélyeztetett terület

A veszélyeztetettség
módja

Mi van
veszélyeztetetve

4

Alluviális síkság 75-79 m-en,
a védetlen rész: északra
Csapadék- és talajvíz
Zentától, a töltés és a Tisza
között

31

Alluviális síkság 77-79 m-en,
védett rész: Zentai rét,
Csapadékvíz, talajvíz, Mezőgazdasági
Mákos, Bátka (Bánát) Zenta átszivárgó és átfolyó földterületek és a
víz a Tisza folyól
építési reonjának egy része
szántókon a vetés
(Népkert, Kisrét)

59

A város alacsonyabb részei
81,5-82 m: Tópart, déli
Alvég, déli Kertek és a déli
ipari övezet keleti része,
ahol a csöves csatornahálózat
nincs végig kiépítve.
Depressziók (szikes)
délnyugatra Zentától

Főként az erdős
földterület

A csapadék- és talajvíz. Záporeső után, a
város alacsonyabb részein rövid ideig
megmarad a víz az utcákon és a pincék
áradása, a depressziókban a víz rövid
ideig marad meg a földterületen.
A Tisza magas vízállása esetén magas
talajvíz.
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Minimális (1)
Határi falusi
települések a
löszsíkságon
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Az építési reonok
alacsonyabb részei, ahol
nincs csöves csatornahálózat,
a nyitott csatorna pedig el
van hanyagolva
Depresszió a településen
kívül

Csapadékvíz. Záporeső után a város
alacsonyabb részeiben rövid ideig
megmarad a víz az utcákon és a pincék
áradása, a depressziókban a víz rövid
ideig marad meg a földterületen.

5.1.4. A belvizektől való árvízvédelem létesítményei
A létesítmény
fajtája
Lecsapolási
csatornák a
településen kívül

Csatornahálózat kifejlesztve, főként
az alluviális síkságon

SZÁ-4 Zenta (stabil, áram)
Szivattyúállomások Mákosi folyómeder – nincs stabil
a településen kívül szivattyúállomás
Zentai városi
(csöves)
csatornahálózat
Utcai nyitott
csatornák Zentán
és a falvakban

Jellemzők

Létesítmények

Közös a szennyvízre és a
csapadékvízre, felölelve a
háztartások 70%-a
A csatornák részben elhanyagolva

A csatorna teljes hossza: 115,6 km,
A leghosszabb csatorna a csésztói
csatorna (27 km), többségében
vegetációval benőve, nem biztosítja
a funkcióját teljes egészében
2,10 m3/s
A Tisza folyó magas vízállása esetén
szükség szerint bekapcsolják a mobil
szivattyúkat.
Rákapcsolva 5.107 háztartás.
Szennyvizek: 700.000 m3 évente
(100%-ban tisztítottak)
Nem biztosítják a funkciójukat teljes
egészében

5.1.5. A kritikus intézmények és létesítmények elemzése, amelyek veszélyeztetettek a
belső árvizektől
Veszélyeztetettségi
fokozat

Nagy (4)

Intézmények és
létesítmények

Lokáció

Forrás Észak (2
kút)

Zentai rét

Adorjáni út

Zentai rét

Csatornahálózat
Minimális (1)
Utcák és utak

Zenta város
alacsonyabb
részei 81,5- 82 men

Áradás
Földterületek
Földterületek
Földterületek
Földterületek

A veszélyeztetettség
becslése
A felszerelés
károsodása, az ivóvíz
szennyezettsége
A közlekedés
beszüntetése
A szennyvíz kifolyása
az utcára
Nehezített közlekedés

5.1.6. A gazdaság veszélyeztetettségének elemzése a belső árvizektől
Veszélyeztetettségi
fokozat

Gazdasági
központok
(övezetek)

Létesítmények

Áradás

A veszélyeztetettség
becslése
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Nagy (4)

Zentai rét,
Mákos, Bátka

Mezőgazdasági
földterület (31 km2)

Földterület

A földterület áradása és a
mezőgazdasági kultúrák
és vetések
megsemmisülése

5.1.7. A környezet másodlagos veszélyeztetettségének elemzése belső árvizek esetén

Veszélyeztetettségi
fokozat

Legnagyobb (5)

Nagy (4)

Természeti javak és
természeti ritkaságok
élőhelyei
A Tisza folyó
nemzetközi ökológiai
korridor
Erdők a töltés és a Tisza
folyó között
A pánai holtág
A bátkai (bánáti) holtág
Körösztös
Népkert

A másodlagos
veszélyeztetettség
területe és
létesítményei

Nincs

Nincs

A másodlagos
veszélyeztetettség becslése
A földterület és a
természetes élőhelyek
talajvízének
szennyeződése, a
löszteraszról a káros
anyagok öblítése esővíz és
hóesés által, amely az
alluviális síkságra ömlik

5.1.8. A becslés záradéka
Kérdés
A legveszélyeztetettebb reonok
A veszély intenzitása
Az emberáldozatok lehetséges száma
Lehetséges anyagi károk
A veszély megakadályozására az objektív
feltételek
Erők és eszközök a községben, a közvetlen
következmények enyhítésére és elhárítására
Támogatás kérésének szükségessége

Következtetés
Zentai rét és a Mákos
Alacsony
Nagy: a mezőgazdasági kultúrák
megsemmisülése 31 km2 területen
Az árvizeket nem lehetséges teljesen
megakadályozni, azonban megelőző
intézkedések foganatosításával csökkenthetőek
az árvizek következményei.
A községben megvannak az erők és eszközök
az árvizek következményei nagy részének az
elhárítására.
Szükséges az újvidéki Vajdaság Vizei KV
támogatása

5.2. OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK A BELVIZEK ÁLTALI ÁRVÍZVÉDELEMRE
5.2.1. MEGELŐZŐ INTÉZKEDÉSEK ÉS KÉSZENLÉT A VÉDEKEZÉSRE
A külső vizek elleni védelem megelőző intézkedései mellett az alábbi intézkedéseket
kell foganatosítani.
5.2.1.1. Intézkedések az árvíz következményeinek meggátolására és enyhítésére
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Veszélyeztetettségi
fokozat

Nagy (4)
alluviális síkság

A kiépítetlen területek
leltára Zenta építési
reonjában (a tömbök
száma)
Kisrét:
gyümölcsészeti-szőlészeti
övezet, lakhatással (7)
Népkert
Sportcsarnok (8)

Intézkedések az árvizek általi
következmények csökkentésére

1. Szilárd anyagból való építkezés, a
földszint minél magasabb padlózatával
2. A vagyon és a személyek biztosítása

5.2.1.2. A településen kívül a lecsapoló rendszer rendes működése és karbantartása
Intézkedések

Feladatok

A parcellák
rendezése

Agrár-műszaki intézkedések a vizek gyorsabb
elvezetésére, különösen a nehéz földterületekről

A dokumentáció
kidolgozása

A szabályzat kidolgozása a hidromeliorációs rendszer
működésére (HSO)
A víz szintjének kísérése a csatornákban és a
talajvizeket illetően

Megfigyelés

Földmunkálatok
A csatornák
karbantartása
A vegetáció
megsemmisülése
A létesítmények és
berendezések
karbantartása
A csatornákból a
fölösleges víz
lecsapolása a
Tiszába

Létesítmények
Berendezések
Evakuációs
létesítmények
segítségével
Rendes védelem

Munka az
árvízvédelemben

A mezőgazdasági
földterületek
lecsapolása

Rendkívüli
védelem
A védelem
rendkívüli
helyzetben

A csatornák iszaptalanítása, a
lerakók szétterítése, a föld
berakodása és elszállítása
Kaszálás, vágás, irtás,
vegyszerekkel és növényevő
halakkal
Hidak, átereszek, zsilipek,
épületek, szivattyúállomások
Szivattyúállomások

Végrehajtók
Köztársasági
Földméréstani
Intézet – Zentai
Szolgálata

DTD VG KFT.
Zenta

Szivattyúállomások segítségével
Gravitációs zsilipekkel
Munkások: 06-18 h (egy váltás)
Szivattyúállomás: 0-24 h (2 váltás)
Munkások és szivattyúállomások:
0-24 h (2 váltás)
Munkások és szivattyúállomások:
0-24 h (2 váltás)

A fölösleges víz lecsapolása az alapcsatornákig az
idénycsatornák útján.
A fölösleges víz eltávolítását követően az
idénycsatornák betemetése

A földterületek
tulajdonosai és
használói
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5.2.1.3. A településről a fölösleges víz rendes lecsapolása
Intézkedések
Csapadékvíz
csatorna

Szennyvíz csatorna

A csatornahálózat
karbantartása

Feladatok
Külön csatorna kiépítése a fölösleges csapadékvíz
elvezetésére (esővíz, hó) a településről, a számított eső
szerint (a legnagyobb eső 2-től 10 évre), összhangban
a határidőkkel és a község és a települések
területrendezési tervével
Minden háztartásnak Zentán a csatornahálózatra való
rákapcsolása, és csatornahálózat kiépítése a
szennyvíznek a falusi településeken
A csatornahálózat és a szivattyúállomások rendszeres
karbantartása és tisztítása a szennyvizek és a
fölösleges csapadékvizek elvezetésére a településeken.
A szennyvíz (tisztítás mellett) és a fölösleges
csapadékvíz elvezetése a településről a Tiszába és a
lecsapoló csatornákba a településen kívül.
A csatornák és kieresztők rendszeres karbantartása a
házak és létesítmények előtt, és a fölösleges víz
eltávolítása az udvarból a legközelebbi lecsapoló
csatornáig

A fölösleges víz
elvezetése
A házak előtti
csatornák
karbantartása
A városi
csatornahálózat
szivattyúállomása

A szivattyú teljesítménye a víztisztítónál a Ferminnél:
2 m3/sec.

Végrehajtók

Zenta község,
Kommunálislakásgazdálkodási
Közvállalat,
Helyi Közösségek

A létesítmények
tulajdonosai és
használói
Kommunálislakásgazdálkodási
Közvállalat

5.2.1.4. A belvizektől való árvízvédelem irányítása
A védelem szakaszai
Rendes és
rendkívüli védelem
Az árvízvédelem
rendkívüli állapot

Terület
Településen kívül
A településen
A község teljes
területe

Irányítja
A szektor (D.13) és a részleg (D13.2) vezetője
DTD VG KFT. Zenta
Községi rendkívüli helyzetek törzskara
Községi rendkívüli helyzetek törzskara

A DTD VG KFT Zenta belső vizek árvízvédelmi vezetőinek jegyzéke ugyanaz, mint
a külső vizek általi árvízvédelemben.
5.2.1.5. A belvizektől való árvízvédelem szakaszai
Védelmi
szakasz
Rendes
védelem

Ismérv a szakasz kihirdetésére (az egyike az alábbiaknak):

Kihirdeti

Az evakuációs létesítmény nem tartja meg a víz előirányozott
szintjét 24 óra után sem, vagy a Tiszában megtelt a kisebb meder.
A csatornahálózat részei annyira megteltek vízzel, hogy a víz
kiömlése fenyeget, illetve a víz felvétele a csatornákba nehézkes.

A belvizek
általi
árvízvédelem
vezetője a
Duna
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A föld telítettsége a maximális vízteljesítményig, eláradva a
rendszer felülete 1%-áig.

vízterületre
(Újvidék)

Magas hótakaró, a csatornák behavazódtak és részben
bejegesedtek. Előrejelzés – olvadás és a hó hirtelen olvadása
Az evakuációs létesítmény nem tartja az előirányozott vízszintet
48 óra után sem, vagy a Tiszán rendes árvízvédelem van.
A csatornahálózat részein kiömlik a víz a környező földterületekre,
illetve a vízfelvétel a csatornákban lelassult.
Rendkívüli
védelem

Rendkívüli
árvízvédelmi
állapot

A földterület telítettsége a maximumon van, a rendszer felszíne
5%-ig el van áradva. Veszélyeztetve vannak egyes létesítmények.
Magas hó, a csatornák be vannak havazva és bejegesedtek.
Hirtelen felmelegedés és a hó olvadása. Árvíz a fagyos
földterületen.
Az evakuációs létesítmény nem tartja az előirányozott vízszintet
72 órás munka után sem, vagy meghibásodás és a Tiszán a
rendes védelem.
A csatornahálózat részein kiömlik a víz a környező földekre,
illetve a csatornákban a vízfelvétel el van lehetetlenítve.
A föld telítettsége maximális, a rendszer felszínének több mint
5%-a el van áradva. Egyes létesítmények el vannak áradva.
Magas hótakaró, a csatornák befagytak. A hó hirtelen olvadása és
eső. Árvíz a befagyott földön.

A község
polgármestere

5.2.1.6. A lecsapolási rendszer (HSO) Zenta község területén
Lefolyó
Bruttó terület ha

Zentai rét
2.993

Mákos
250

Kalocsa
17.357
Zenta és
Tornyos
Löszteraszés fennsík

Budzsák
3.112

Csík 2
3.366

Tornyos

Tornyos

Löszfennsík

Löszfennsík

93-111 m

93-111 m

Kataszteri község

Zenta

Zenta

Domborzat

Alluviális
síkság

Alluviális síkság

Tenger feletti
magasság

77-79 m

77-79 m

81-111 m

A földterületek
típusa

Alluviális réti
feketeföld, sós
talaj

Alluviális

Csernozem,
Csernozem,
réti és
fekete réti
fekete réti
föld
föld

Csernozem,
fekete réti
föld

Gyümölcsösök
és szőlők

Szántók,
legelők és
települések

Szántók

Szántók

A földterület
rendeltetése
A csatorna hossza
(m)
Csöves átereszek
Lapos átereszek
Zsilipek

Szántók,
gyümölcsösök
, szőlők és
legelők
70.630

1.100

43.956

-

-

112
13
6

2
1

58
1
3

-

-
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Csatornázottság
m/h
Hidromodul lit/s/ha
Felfogó
Evakuációs
létesítmények (a
víznek a Tiszába
való elvezetésének
módja)
Megfigyelő kutak
és piezométerek
Esőmérő állomás
Cső alagcsövelése
(m)
Szivattyúállomások
a locsoláshoz

23,6

4,4

2,5

1,37

1,03
Tisza
Gravitációs
, szükség
szerint
mobil
szivattyú

0,58
Tisza

Tisza

SZÁ-4 Zenta
2,1 m3/s
(stabil áram)

Gravitációs,
szükség szerint
mobil szivattyú

1

-

Zenta

Zenta

18.560
SZÁ-5 Zenta
0,6 m3/s

0,27
Tisza

Gravitációs,
mobil SZÁ

-

Zenta

SZÁ-Mákos
nincs befejezve
0,35 m3/s

1,2
Tisza

SZÁ-3 Ada
1,5 m3/s
(stabil
elektro)

3

-

-

-

Zenta

Zenta

-

-

-

SZÁHalász
József Ada,
3,6 m/s

-

-

Az elégtelen pénzeszközök miatt, a csatornák nagyrészt be vannak nőve
vegetációval, így nem biztosítják a funkciójukat teljes egészében.
A bátkai kataszteri község Bánátban (332 ha) a Felső Duna meliorizációs területéhez
tartozik (Bánátban). A belső árvizek elleni védelmet a nagykikindai Gornji Banat VGV látja
el.
A Csík folyón és a Svetićevo akkumuláción a Csík folyón, a belvizektől az
árvízvédelmet a topolyai DTD-Krivaja VG vállalat látja el.
5.2.1.7. A belvizek általi árvizek által veszélyeztetett területek
Veszélyeztetettségi
fokozat
Legnagyobb (5)
Zenta város
határának egy része
Nagy (4)
Zenta város
határának egy része

Veszélyeztetett terület

A veszélyeztetettség
módja

4

Alluviális síkság, északra
Zentától, a töltés és a Tisza
között

Csapadék- és talajvíz

31

Zentai rét, Mákos, Bátka
(Bánát), Zenta építési
reonjának egy része
(Népkert, Kisrét)

km2

Mi van
veszélyeztetve
Főleg erdős
földterület

Mezőgazdasági
földterület és
Csapadékvíz, talajvíz,
vetések a
átszivárgó és áttörő
szántókon,
víz a Tiszából
juhfarm
Körösztösben

5.2.2. INTÉZKEDÉSEK A KÖZVETLEN ÁRVÍZVESZÉLY ESETÉN
5.2.2.1. Védelem a belső árvizektől a településen kívül
Intézkedés
Ügyelet a
csatornáknál

Feladat
Ügyelet a csatornák csőtorkolatánál:
átereszek (laposak, csőszerűek), hidak,

Végrehajtók
DTD VG KFT Zenta
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A lecsapolási
csatornák szanálása
A mezőgazdasági
földterületeken a
csatornák szanálása
A Tisza melletti
töltés szanálása
Sliccelés a
szántókon
Stabil
szivattyúállomások
Mobil
szivattyúállomások

zsilipek, kaszkádok
A csatornákon az akadályok
eltávolítása, a csatornák tisztítása, a
csatornákon a vegetáció
megsemmisítése
A csatornákon az akadályok elhárítása,
a csatornák tisztítása, a csatornákban a
vegetáció megsemmisítése
A töltésen a gyenge helyek szanálása,
a Tiszából az átszivárgó és áttörő víz
miatt, a külső vizektől való védelem
terve szerint
Sliccelés a szántókon a depressziókban
(ideiglenes barázdák) a várt belvizek
befogadása céljából
A stabil szivattyúállomások folyamatos
működése 24 órán át naponta
A mobil szivattyú aggregátorok
bekapcsolása a munkába a fő csatorna
torkolatánál Mákosban és a
Kalocsánál

Kiegészítő anyagi
eszközök

Pót motoros járművek igénybevétele,
anyagi eszközök és szerszám

Az általános
rendeltetésű
egységek
igénybevétele

Szükség szerint az általános
rendeltetésű egységek igénybevétele

DTD VG KFT Zenta
A földterületek
tulajdonosai és
használói
DTD VG KFT Zenta
A földterület
tulajdonosai és
használói
DTD VG KFT Zenta

DTD VG KFT Zenta

TE-TO Cukorgyár és
más vállalatok
Községi rendkívüli
helyzetek törzskara

5.2.2.2. Védelem a belső árvizektől a településeken
Intézkedés
A víz szivattyúzása
a pincékből

A nyitott
csatornahálózat
szanálása

A csöves
csatornahálózat
szanálása
Szervezés és az
intézkedések

Feladat

Utcai csatornahálózat a
falusi településeken
A csöves csatornahálózat, lefolyók és
rácsok tisztítása Zentán a csapadékvíz
elvezetése céljából

Végrehajtók
Kommunálislakásgazdálkodási
Közvállalat
A házak és
létesítmények
tulajdonosai és
használói
Kommunálislakásgazdálkodási
Közvállalat
A polgárok a házaik
előtt
Kommunálislakásgazdálkodási
Közvállalat

A helyi közösség területén

A HK tanácsa

A külső vizektől való védelem terve
szerint.

A csatornákon
az akadályok
elhárítása, a
csatornák és
átereszek
tisztítása

Az udvarokban és a
házak és létesítmények
előtt
Utcai csatornahálózat
Zentán
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ellenőrzése
5.2.3. REAGÁLÁSI INTÉZKEDÉSEK, HA SOR KERÜL AZ ÁRVÍZRE
Az első és második szakasz intézkedései, az egészségügyi és állatorvosi védelem
mellett, az alábbi intézkedéseket kell alkalmazni:
Intézkedés
A lerakó átvágása

Feladat

Végrehajtók

Az eláradt területeken a víz lecsapolása
céljából a csatornák melletti lerakók
átvágása

DTD VG KFT Zenta

A külső vizektől való védelem terve szerint

Belügyminisztérium,
a Zentai
Tűzoltóegység

Tervszerű árasztás
A lakosság ellátása
ivóvízzel

5.2.4. AZ ÁRVÍZ KÖVETKEZMÉNYEINEK SZANÁLÁSA ÉS ENYHÍTÉSE
A terep aszanálási és szanálási terve szerint kell lefolytatni a külső vizek általi árvizet
illetően.
5.3. JOGI SZEMÉLYEK A BELSŐ VIZEKTŐL AZ ÁRVÍZVÉDELEMBEN
Az áttekintés ugyanaz, mint a külső vizek általi árvízvédelemnél.
6. ADATOK A SZEMÉLYEKRŐL A ZENTAI DTD VÍZGAZDÁLKODÁSI KFTBEN
Knežević Dušan
Szilágyi Gábor
Jovičić Ratko
Süveg Viktor
Deák Mátyás
Lengyel Tibor
Bánszki Norbert
Borosgyevi Ernő
Huszák Róbert

igazgató
telefonszáma: 065-855-11-55
műszaki igazgató, a belső és külső vizek általi árvízvédelem
vezetője a D, 13,1 D,13.2 és D 13,3-as szektorban
telefonszáma: 062-809-4042
műszaki igazgató, a belső és külső vizek általi árvízvédelem
vezetője a D, 13,1 D,13.2 és D 13,3-as szektorban
telefonszáma: 062-809-40 47
szakasz technikus, szektor D,13,2 telefonszáma: 062-809-4070
gátőr szektor D,13,2 telefonszáma: 062-809-4072
gátőr szektor D,13,2 telefonszáma: 062-809-4074
gátőr szektor Д,13,2 telefonszáma: 062-809-4073
csatornaőr tel. 062-809-4071
a szivattyúállomás vezetője

7. A ZENTAI KKT ÉPÜLETÉBEN AZ ÜGYELET BEVEZETÉSE
Emberek: 07.00 órától 15., Zenta község rendkívüli helyzetek törzskarának a tagja
15.00 órától 21.00 óráig, Zenta község rendkívüli helyzetek törzskarának a
tagja
21.00 órától 07.00 óráig, Zenta község rendkívüli helyzetek törzskarának a

1001

tagja
Telefon: 024/655-412
A fontos telefonszámok nevekkel és tisztségekkel
1. Ceglédi Rudolf, a törzskar parancsnoka tel. sz. otthoni: 024/821-076
hivatali.: 024/655-444
mellék 401
mobil.: 064/8755-550
2. Keceli Mészáros Éva, a törzskar vezetője tel. sz. otthoni: 024/813-650
hivatali.:024/655-444
mobil.: 064/3976-088
3. Knežević Dušan, a szakm. oper. csapat vezetője otthoni: 024-577-585
hivatali: 024 /812-835
mobil: 065 855 1155
4. Korponai Tibor, a szakm. oper. csapat tagja
otthoni: 024/816-598
hivatali:024/827-800
mobil: 063 534 118
8. ÜGYELET BEVEZETÉSE A LAKOTT TELEPÜLÉSEKEN
Felsőhegy, Bogaras, Tornyos és Kevi lakott településeken nem vezetünk be ügyeletet
a külső vizek rendkívüli védelme esetén, és a belvizektől való védekezés esetén a terv
szerint a HK-ek titkárai a szervezők.
9. ÜGYELET BEVEZETÉSE A ZENTAI DTD Vízgazdálkodási Kft. által
Az ügyeletet az általános és operatív terv és az árvizektől való védekezésről szóló szabályzat
szerint vezetik be.
Emberek:
1. Szilágyi Gábor, az árvízvédelem vezetője
I.* váltás
2. Jovičić Ratko, az árvízvédelem vezetőjének helyettese II.* váltás
3. Süveg Viktor, részleg technikus
I. váltás
4. Ilić Anna, a részleg technikusának helyettese
I. váltás
5. Deák Mátyás, gátőr
I. váltás
6. Lengyel Tibor, gátőr
I. váltás
7. Bánszki Norbert
I. váltás
8. Borosgyevi Ernő
II. váltás
9. Huszák Róbert
II. váltás
I.* - 07.00 órától 19.00 óráig, II.*- 19.00 órától 07.00 óráig
10. A KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA TAGJAINAK A
BEKAPCSOLÓDÁSA
A szakmai operatív csoportok (SZOCS), amelyek vezetői egyben Zenta község
rendkívüli helyzetek törzskarának a tagjai is, az árvízvédelmi terv szerint, abban aktívan
részt vesznek.
A szakmai operatív csapatok igénybevétele árvízvédelem esetén:
1. SZOCS az árvízvédelemre:
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1. Knežević Dušan, a szakmai operatív csapat vezetője, a DTD
Vízgazdálkodási Kft. Zenta igazgatója, telefonszáma: 065 855 1155
2. Jovičić Ratko, a szakmai operatív csapat vezetőjének helyettese, DTD
Vízgazdálkodási Kft. Zenta képviselője, tel.: 062 809 4047
3. Korponai Tibor, a szakmai operatív csapat tagja, a Zentai KLKV műszaki
igazgatója, telefonszáma: 063/534 118
2. SZOCS az építési létesítmények kárbecslésére
1. Tóth Eleonóra, a SZOCS (szakmai operatív csoport) vezetője,
telefonszáma: 064/872 53 22
2. Vukanić Radomir-az Adóigazgatóság Zentai Fiókintézetének a
képviselője, telefonszáma: 024/812-915
3. Bálint Zoltán – a Községi Közigazgatási Hivatal képviselője,
telefonszáma: 064/872 53 36
3. SZOCS a mezőgazdasági károk becslésére
1. Varga Viktor – a SZOCS vezetője, telefonszáma: 064/87 5 55 52
2. Zabos Lehel – a zentai TE-TO Cukorgyár képviselője, tel.: 063/509-860
3. Vučurović Branimir – a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője,
tel.:064/872 53 38
4. SZOCS az epidémiára
1. Hevér Éva, a SZOCS vezetője, telefonszáma: 064/ 872 53 77
2. Dr. Surján Gusztáv, az Egészségház képviselője: 063/541 341
3. Dr. Vasas Mihály, a Zentai Közkórház képviselője, tel.: 064/227 07 05
5. SZOCS az elhelyezésre.
1. Kecskés Dezső, a SZOCS vezetője, tel.: 064/872 54 20
2. Čolak Dejan, a Zenta-Promet Rt. képviselője, tel.: 024/815-879
3. Laskovity Kornél, az Idegenforgalmi Szervezet képviselője, tel.:062/118 18
68
6. SZOCS az infrastruktúrára.
1.Bodó József, a SZOCS vezetője, tel.: 063/953 44 78
2.Kopasz Attila, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője,
tel.:064/872 53 23
3. Baloš Nebojša, a VOJPUT képviselője, tel.: 064/848 55 24
7. SZOCS a segélyek átvételére és elosztására
1. Muškinja Milan, a SZOCS vezetője, tel.: 063/39 08 88
2. Kormányos Klaudia a zentai Szociális Védelmi Központ képviselője, tel:
064/872 54 27
3.Todorović Milan, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal képviselője, tel:
064/872 53 99
8. SZOCS a tűzvédelemre
1. Rudics Sándor, a SZOCS vezetője, tel.: 064/892 09 87
2. Erős Ervin, a községi rendkívüli helyzetek képviselője, tel: 063/87 67 271
3. Gyömbér Lilla, a zentai TE-TO Cukorgyár képviselője, tel.:062/800 16 75
11. SZERVEZETTSÉG
A Tisza
folyó vízállásának
növekedése következtében,
a zentai DTD
Vízgazdálkodási Kft. figyelemmel kíséri a Tisza folyó vízállását, és amikor a vízállás eléri
a 6 cm-es vízállást, kihirdetik a rendes árvízvédelmet, amikor a vízállás eléri a 800 cm-es
szintet ki kell hirdetni a rendkívüli árvízvédelmet és tájékoztatni kell a községi rendkívüli
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helyzetek törzskarát. A rendkívüli helyzetek törzskarának a parancsnoka, összehívja annak
az ülését és tájékoztatja a törzskar tagjait a helyzetről, és instrukciókat ad a további
cselekvésre. Bevezeti a 24 órás ügyeletet a töltésen szakaszonként és a község épületében,
amely ezen terv szerint van előterjesztve.
A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a műszaki szolgálata megszervezi a teljes
szükséges logisztikát.
Kötelezően be kell vezetni a készenléti állapotot.
11.1. A készenléti állapot intézkedéseinek áttekintése

Fok

Intézkedések

A
rendes
A töltés figyelése,
árvízvédelem
szivattyúállomások
bevezetése
működése
Első fok

Második
fok

Harmadik
fok

A készenléti
intézkedések
kivitelezői

Feladatok és
végrehajtásuk módja
a

A
terv
naprakész
Védelmi és mentési
állapotba hozása az új
terv
helyzettel
24 h ügyelet egyes
Ügyelet bevezetése
nyilvános szolgálatokban
Megelőző
Megerősített megelőző
intézkedések
intézkedések bevezetése
A
rendkívüli A töltés figyelemmel
árvízvédelem
kísérése, a
bevezetése
szivattyúállomások
működése
A
Zentai
KKT
Ügyelet
Zenta
épületében a 24 h
községben
ügyelet bevezetése
Az intézkedések
Közvetlen veszély
foganatosítása közvetlen
elemi csapástól
veszély esetén
A védelemre és mentésre
Az emberek és az
az emberek és eszközök
eszközök ellenőrzése pillanatnyi számának
megállapítása
A töltés védelme és a
Az árvízvédelem
víznek a csatornákból
rendkívüli állapota
való evakuálása
Ügyelet a helyi
közösségekben és
vállalatokban

Határidő
h

24 órás ügyelet
bevezetése a városi HKben és vállalatokban
Az információkat a
A polgárok
község polgármestere és
tájékoztatása az elemi a községi rendkívüli

Zentai DTD VG KFT

azonnal

Községi
rendkívüli
24
helyzetek törzskara
Közvállalatok
intézmények
Közvállalatok
intézmények

és
és

DTD VG KFT Zenta

azonnal
24

azonnal

Községi
rendkívüli
azonnal
helyzetek törzskara
A védelmi és mentési
terv szerint

8

Helyi közösségek és
vállalatok

24

DTD VG KFT Zenta,
HK és vállalatok
Helyi közösségek és
vállalatok

azonnal

Pansat KFT
Sabotronic KFT
No Limit Rádió KFT

azonnal
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csapás veszélyéről
Intézkedések, amikor
bekövetkezik az
elemi csapás

helyzetek törzskara adja
A reagálási intézkedések
lefolytatása, amikor
bekövetkezik az elemi
csapás

A lakosság riasztása

A lakosság riasztása az
elemi csapás veszélyéről

Határozat a
mozgósításról

Egyes HK-ek, vállalatok
és munkaegységek
mozgósítása

Su-Info Média KFT
A védelmi és mentési
terv szerint
Belügyminisztérium,
rendkívüli helyzetek
osztálya
Helyi közösségek,
vállalatok és a község
kurír szolgálata

azonnal

azonnal

11.1.1. A készenléti intézkedések bevezetése
Feladat

A készenléti
intézkedések
bevezetése

A végrehajtás módja
Az árvízveszély növekedése esetén:
be kell vezetni az egyes elsőfokozatú
intézkedéseket
Közvetlen árvízveszély esetén:
be kell vezetni az egyes második fokozatú
intézkedéseket
Amikor fellépett vagy szemmel látható, hogy
bekövetkezik az árvíz:
be kell vezetni a harmadik fokozatú minden
intézkedést, kivéve szükség szerint a riasztást
és a mozgósítást

Az intézkedések végrehajtóinak hívása
A készenléti
telefonon és az írásos intézkedések kézbesítése
intézkedések átvitele
a Zentai KKT épületében
Jelentéstétel a
lefolytatott
intézkedésekről

Az írásos jelentést a községi rendkívüli
helyzetek törzskarának kell benyújtani,
legkésőbb 1 órán belül, az intézkedés
lefolytatása határidejének leteltét követően.

Végrehajtók

Községi rendkívüli
helyzetek törzskara

Községi rendkívüli
helyzetek törzskara,
Községi Közigazgatási
Hivatal
A helyi közösségek
tanácsai és a vállalatok

11.1.2. A készenléti intézkedések végrehajtóinak áttekintése
Szerv, vállalat
Községi Tanács
Községi rendkívüli
helyzetek törzskara
Községi Közigazgatási
Hivatal
Belügyminisztérium
DTD VG KFT Zenta
A Centar-Tópart HK

Fő tér 1

655-444

Az intézkedés
végrehajtója
Ceglédi Rudolf

Fő tér 1

655-444

Ceglédi Rudolf

Fő tér 1

655-444

Sarnyai Rózsa Edit

Fő tér 1
Tiszavirág sétány 6
Radnóti Miklós 15

815-759
812-835
811-424

Keceli M. Éva
Knežević Dušan
Dr. Tari Jenő

Cím (Zenta)

Telefon

1005

6

tanácsa
A Tiszapart-Alvég HK
tanácsa
A Kertek HK tanácsa
Felsőhegy HK tanácsa
Tornyos HK tanácsa
Kevi HK tanácsa
Bácska-Bogaras HK
tanácsa
Kommunálislakásgazdálkodási
Közvállalat
Elgas KV Zenta
Kórház
Egészségház
Gyógyszertár
Állategészségügyi
Állomás Zenta DOO
Severtrans DOO Zenta
TE-TO Cukorgyár Zenta
Žitopromet-malom Rt.
Zenta
Kikötő Rt. Zenta
Pansat DOO Zenta
Sabotronic DOO Zenta –
Cablenet Zenta
No Limit Radio DOO
Su-Infó Média DOO
Zenta - Superinfo

Karađorđeva 39

811-247

Recskó Béla

József Attila 54
Felsőhegy, Kisköz 59
Tornyos, Szent Száva 7
Kevi, Arany János 2

821-015
843-012
841-002
846-014

Varga László
Viakter Blanka
Cipó Igor
Szűgyi Imre

Bogaras, Marsall Tito 29

843-044

Ágó György

Ilije Birčanina 2

827-800

Bodó József

Mikszáth Kálmán 37
Karađorđeva sz. n.
Boško Jugović 6
Táncsics Mihály 1

815-223
815-111
814-570
811-225

Petrović Boško
Dr. Vasas Mihály
Dr. Surján Gusztáv
Dr. Véber Zita

Posta utca 41

811-113

Babin Nestor

JNH 2

812-043

Jakšić Hilda

Szép u. 6

815-215

Deák Teodóra

Árpád u. 104

814-334

Samardžić Siniša

Kikötő u. 1
Petőfi Sándor 8

815-233
811-488

Kondić Mirko
Krezsó László

Ősz u. 18

815-307

Brkan Dragan

Vuk Karadžić 23

827-545

Pócs Attila

Táncsics Mihály 2

815-411

Horvát Katalin

1.2. MOZGÓSÍTÁSI TERV
11.2.1. Utasítás a mozgósítás végrehajtására
Intézkedés
A község kurír
szolgálata
Utasítás a
mozgósításról
A községi törzskar
mozgósítása
A mozgósítási
meghagyás átvitele

A végrehajtás módja
Elvégzi a községi rendkívüli helyzetek törzskara
tagjainak, és a Községi Közigazgatási Hivatal
dolgozóinak a meghívását.
A község polgármestere a község szerveinek,
egyes HK tanácsainak, vállalatoknak a
mozgósításáról
A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a
mozgósítása 1 órán belül
A mozgósítást végzők idézése telefonon a Zentai
KKT épületébe és az írásos meghagyás
kikézbesítése a mozgósításra a konkrét

Végrehajtók
Községi
Közigazgatási
Hivatal
Községi rendkívüli
helyzetek törzskara
A község kurír
szolgálata
Községi rendkívüli
helyzetek törzskara
a Községi
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árvízvédelemi feladatokkal.
A mozgósítás
végrehajtója

A mozgósítás célja
A HK tanácsainak és
a vállalatok
dolgozóinak
beidézése
Az elhelyezkedési
séma
A mozgósítás
végrehajtásának a
határideje
Biztonsági
intézkedések
Jelentés a lefolytatott
mozgósításról
A polgárvédelem és a
Belügyminisztérium
zentai rendkívüli
helyzetek osztályának
a mozgósítása
Az általános vagy
részleges
mozgósítása a
munkaképes
polgároknak 16 éves
kortól

Közigazgatási
Hivatal útján

A mozgósítás végrehajtója a Községi
Közigazgatási Hivatal, a HK tanácsa és a vállalat
felelős személye
A dolgozók és szervek tagjainak az összehívása, a
feladatok felvétele céljából és elmenetelük a
mozgósítási meghagyásban elsorolt feladatok
végrehajtása céljából

Községi
Közigazgatási
Hivatal, a HK
tanácsai, vállalatok

A dolgozók és az anyagi eszközök összehívását a
kurír szolgálat végzi, amelyet a HK tanácsa és a
vállalat alakít

A HK tanácsai és
vállalatok

A mozgósítási gyülekezőhely a Községi
Közigazgatási Hivatal, a HK tanácsának és a
vállalatnak a székhelye
Községi
Közigazgatási
Hivatal, a HK
tanácsa és a
vállalatok

6 óra
A mozgósítási hely fizikai biztosítása
Az írásos jelentést a községi rendkívüli helyzetek
törzskarának kell benyújtani, legkésőbb 1 órával a
mozgósítási határidő letelte után.
Szükség szerint a községi rendkívüli helyzetek
törzskara utalja a Belügyminisztérium rendkívüli
helyzetek osztályának Nagykikindán a zentai
rendkívüli helyzetek osztályának a mozgósítást

Községi rendkívüli
helyzetek törzskara

A községi rendkívüli helyzetek törzskarának a
nyilvános felhívása alapján, a nyilvános
tájékoztatási eszközök által, hogy jelentkezzenek
a helyi közösség reonja épületében, amelyben
laknak

Községi rendkívüli
helyzetek törzskara,
a HK tanácsai

11.2.2. A mozgósítás végrehajtóinak jegyzéke

Szerv, vállalat
Községi Tanács
Községi rendkívüli helyzetek
törzskara
Községi Közigazgatási Hivatal
DTD VG KFT Zenta,
Megfigyelő és Operatív
Szolgálat
Belügyminisztérium – Zentai

A
személyek
száma
5

Fő tér 1

655-444

Ceglédi Rudolf

21

Fő tér 1

655-444

Ceglédi Rudolf

82

Fő tér 1

655-444

Sarnyai Rózsa Edit

Tiszavirág sétány 6

812-835

Knežević Dušan

Posta u. 12

815-799

Rudics Sándor

8

Cím (Zenta)

Telefon

A mozgósítás
végrehajtója
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rendkívüli helyzetek osztálya
Centar – Tópart HK tanácsa
Tiszapart-Alvég HK tanácsa
Kertek HK tanácsa
Felsőhegy HK tanácsa
Tornyos HK tanácsa

Radnóti Miklós 15
Karađođre u. 39
József Attila 50
Felsőhegy, Kisköz
59
Tornyos, Szent
Száva 7
Kevi, Arany János 2
Bogaras, Marsall
Tito 29

811-424
811-247
821-015

Dr. Tari Jenő
Recskó Béla
Varga László

843-012

Viakter Blanka

841-002

Cipó Igor

846-014

Szűgyi Imre

843-044

Ágó Gyögy

114

Ilije Birčanin 2

827-800

Bodó József

39

Mikszáth Kálmán 2
Karađorđe sz. n.
Boško Jugović 6
Táncsics Mihály 1

815-223
815-111
814-570
811-225

Petrović Boško
Dr. Vasas Mihály
Dr. Surján Gusztáv
Dr. Véber Zita

13

Posta u. 41

811-113

Babin Nestor

33
46
202

JNH 2
Kikötő u. 1
Szép u. 6

812-043
815-233
815-215

Jakšić Hilda
Kondić Mirko
Deák Teodóra

208

Árpád u. 104

814-334

Samardžić Siniša

5
5
5
5
5

Kevi HK tanácsa

5

Bácska-Bogaras HK tanácsa

5

Zentai Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat
Zentai Elgas KV
Kórház
Egészségház
Gyógyszertár
Állategészségügyi Állomás
KFT Zenta
Severtrans KFT Zenta
Kikötő Potisje Rt. Zenta
TE-TO Cukorgyár Rt. Zenta
Žitopromet-malom Rt. Zenta

11.2.3. Személyes és anyagi formációja a szerveknek és vállalatoknak, akiket
mozgósítanak
Szerv, vállalat
A formációt alkotják
Községi Tanács
Rendelet a Községi Tanács tagjainak a kinevezéséről
Községi rendkívüli
Rendelet a rendkívüli helyzetek törzskarának a megalakulásáról
helyzetek törzskara
Községi Közigazgatási A munkahelyek besorolása és az anyagi eszközök jegyzéke, amelyekkel
Hivatal és vállalatok
rendelkeznek
A polgárvédelem
specializált egységei, és
a Belügyminisztérium
Összhangban a Belügyminisztérium jogszabályaival
Zenta Tűzoltó
Egyesülete
Helyi Közösségek
A Helyi Közösségek tanácsa
11.3. A DTD VG KFT Zenta megfigyelő szolgálatának a személyes formációja
A D.13 védelmi szektor szintjén és a D.13.2 szakaszon (Zenta község):
Emberek és anyagi eszközök

Rendes
védelem

Rendkívüli
védelem

A rendkívüli
védelemben a betöltés
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Szektorvezető D.13
Szakaszvezető D.13.2
Ügyeletes a telefonnál
Gátőr
Segéd gátőr
Összesen emberek:
Terepi jármű
Telefonkészülék
Elektromos kézi lámpák
A szolgálat feladata
Mozgósítási gyülekezőhely

módja
Tartalékos
DTD
alakulat
2
2
2
2
6
12
12
14
2
2
12
-

1
2
1
2
1
4
3
6
12
6
26
2
2
2
2
12
A töltés megfigyelése
SZÁ-4 Zenta, Kisrét 1

11.3.1. A DTD VG KFT Zenta operatív szolgálatának személyi és anyagi formációja
A D.13 védelmi szektor szintjén és a D.13.2 szakaszon (Zenta község): :

Emberek és anyagi eszközök

Szám

A D.13-as operatív szolgálat vezetője
A D.13.2-es operatív csoport vezetője
Az operatív csoport munkása
(1 csoport = 15 munkás)
Raktáros
Kipperes kamion vezetője
Buldózer vezetője
Berakodó vezetője
Csónak vezetője
Összesen emberek
Terepi jármű
Kamion-kipper (traktor-kipper)
Motorcsónak15 személyre, 45 LE
Fa csónak 1 tonna, motorja 4 LE
Buldózer
Berakodó (a földanyagra)
Aggregátum a töltés megvilágosítására
Telefonkészülék a raktárba
Elektromos kézi lámpák
Az operatív szolgálat feladata
A szolgálat mozgósítási gyülekezőhelye
Kiegészítő operatív csoportok biztosítása
(szükség szerint)

2
2
30
2
1
1
1
2
41
2
2
1
1
1
1
1
1
2

A kitöltés módja
Tartalék összetétel
DTD Zenta
a leltárból
2
2
-

30

1
1
1
1
11
30
2
1
1
1
1
2
A töltésnek az árvíztől való védelme
SZÁ-4 Zenta, Kisrét 1
Munkaegységek mozgósítása
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11.4. ÁLTALÁNOS OPERATÍV INTÉZKEDÉSEK
A RENDKÍVÜLI HELYZETEK IGAZGATÁSA
11.4.1. Igazgatási séma
Szerb Köztársaság

Zenta község
KKT elnök
A Szerb Köztársaság Vízgazdálkodási
A község polgármestere
Belügyminisztériuma
Minisztérium
Községi Tanács és a Községi Közigazgatási
Hivatal
Községi rendkívüli helyzetek törzskara
Rendkívüli helyzetek
DTD VG KFT
Általános
osztálya
Helyi
Zenta
rendeltetésű
Vállalatok
Nagykikinda
közösségek
egységek
Belügyminisztérium
Megfigyelő és Összesen 7 Összesen 12 vállalat
–Tűzoltó-mentő
operatív
HK
a mozgósítási terv
Osztály Zenta
szolgálat
tanácsa
szerint
8.4.2. Az erők és az eszközök terjedelme és elsőbbségi részvétele a rendkívüli
helyzetekben
Sorrend
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10

Erők és eszközök a védelemben
Községi rendkívüli helyzetek törzskara
Községi Tanács és a Községi Közigazgatási
Hivatal
Vállalatok, amelyek védelemmel és mentéssel
foglalkoznak, mint rendes tevékenységgel
Belügyminisztérium - Rendőrállomás és
Tűzoltó-mentő Egység Zenta
Helyi közösségek (tanácsok és csapatok)
Egyes vállalatok anyagi eszközei

Minden vállalat (a mozgósítási terv szerint)
Szerbia Katonasága (szükség szerint)
Minden munkaköteles polgár
Szükség szerint a részvétel sorrendje
változtatható

Döntés a részvételről

A község polgármestere

Szerbia
Belügyminisztériuma
Zenta KKT elnöke
Zenta KKT elnöke
Az SZK
Belügyminisztériuma
Zenta KKT elnöke
Védelmi Minisztérium
Zenta KKT elnöke
Zenta KKT elnöke

12. AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK BEKAPCSOLÓDÁSA
Az önkéntes tűzoltó – mentő egység részvétele az árvízvédelemben a jelen tervben van leírva
a jelen terv előző pontjaiban.
13. A MECHANIZÁCIÓ ÉS MÁS ESZKÖZÖK TULAJDONOSAINAK JEGYZÉKE
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13.1. Az anyagi eszközök áttekintése a védelemre és mentésre
Jogi személy
FSZ Agrosun Zenta
Vajdaság Erdei KV – EE
Szabadka, Szabadka
Vojput Kompánia Rt.
Szabadka – Zentai pont

DTD VG KFT Zenta

Elgas KV Zenta

Traktor 5

Járművek és mechanizáció
Traktorutánfutó 7

Erdei emelő 2

Vízciszterna (6000
lit.) 1

Lada Niva 4

Kamion ekeszóró 3

Berakodó 1

Fél teherautó 1

Kamion kipper 1
Kamion emelővel 1
Berakodó 1
Kotró 4
Buldózer 3
Traktor 2
Kamion 2
Árokásó 1

Utánfutó 1
Munkautánfutó 1
(0,1 m3/s 6 mobil
szivattyú (0,5
m3/s) 1

Terepi jármű 2

Teherautó emelővel
1

Elektrovojvodina KFT –
Elektrodisztribúció Szabadka –
üzem ME Zenta

Jármű hidraulikus
platformmal 2

TAM jármű
emelővel 2

Žitopromet-malom Rt. Zenta

Teherautó a kenyér
szállítására 8

Traktor utánfutóval
1

Kórház
Egészségház
Gyógyszertár

Speciális
közegészségügyi
jármű 10

Teherautó (0,5 t) 2
Személygépkocsi
15

Elektromos
aggregátor 2
Mobil elektromos
aggregátor 1

Belügyminisztérium KTE
Zenta

Tűzoltó jármű 4
Vontató –
autóciszterna 1

Autó-mechanikus
létra 1

Műszaki jármű a
mentésre 1

Báger 1
Targonca 2
Minibusz 2
Ciszterna a
fekáliákra 1
Útkaparó 1
Rakodó 2
Hidromek 1
Traktor 1
Tehergépkocsi hűtő 1

Kombi jármű 1
Személygépkocsi 1
Dízel aggregátor 2
Háromfázisú
iszapszivattyú 2

Traktor utánfutóval
2

Targonca 1

Cirádés kamion 2

Traktor utánfutóval
2

Kikötő Rt. Zenta
Severtrans KFT Zenta

Kamion kipper 1
ULT 2
Autóbusz 7

Zentai Kommunálislakásgazdálkodási Közvállalat
Zenta

Hidraulikus emelő
kosárral 1
Kamion a
szemétszállításra 5
Báger 1

Senta-promet Rt. Zenta

Tehergépkocsi 2

Terra Formata Rt. Zenta
Tornyos DVD Tornyos
TE-TO Cukorgyár Rt. Zenta

ULT 1
Berakodó 1
Kombinált tűzoltó
jármű 1
ULT 5
Báger 2

Utánfutó a rönkök
szállítására 1

Személygépkocsi
kézbesítő 1
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13.2. A zentai DTD VG KFT anyagi eszközeinek áttekintése a D.13-ra és a D.13.2-re
Szerszám és felszerelés
Név
Kell
Lapátok
18
Ásók
18
Irtókapa
9
Vas kocsi
9
Talicskák
9
Kasza
18
Villa
18
Balta
9
Kis balták
9
Kézi fűrész
9
Kalapácsok
9
Harapófogó
9
Döngölők
9
Viharlámpa
9
Akkumulátoros lámpák
18
Jelző zászlók
225
Bundák
18
Gumicsizmák
18
Esőkabát
18
Ágy komplett
18

Anyag
Van
79
94
23
6
20
3
7
2
4
9
1

Ágynemű komplett
Kályhák fára

36
6

Mobiltelefon
Motorfűrész
Elektromos kézi
lámpák
Telefonkészülék

2
1
14

13
6

5

2

1

Név
Kell
Jutavászon zsákok
3.000
Műanyag fólia (méter)
1.200
Fapalánk
420
Fagerendák
180
Acélpalánk
1.750
Palánktartók
95
Deszka
240
Víztölcsér
120
Szög kg
24
Égetett drót kg
24
Karók
450
Motoros járművek és gépek
Név
Kell
Motorcsónak
2
Traktorkaszálók
1
Személygépjárművek
2
Hidraulikus báger
1
Buldózer
1
Berakodók
1
Mozgatható szivattyú
2
aggregátor
Vibráló áttörő
2
Aggregátor a
1
megvilágításhoz
Targonca
2

Van
31430
1200

876
250

Van

A hiányzó anyagi eszközöket az újvidéki Vajdaság Vizei VGK biztosítja.
13.3. Szerződéskötések erők és eszközök igénybevételére árvíz esetén
Intézkedések

A közbeszerzés éves
terve

Feladatok
Jogi személyekkel kötendő szerződések
szükségessége éves tervének a meghozatala,
azok embereinek és anyagi eszközeinek
igénybevételére a védelemben és mentésben
árvíz esetén

Végrehajtók

Községi Tanács
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0
2
1
4
2
1
7
1
1
0

Közbeszerzés

A közbeszerzés lefolytatása, összhangban a
közbeszerzésekről szóló törvénnyel

Szerződéskötések

Szerződéskötések jogi személyekkel,
összhangban a törvénnyel

A Községi Tanács
közbeszerzési
bizottsága
A község
polgármestere

14. MOZGÁSI TILALOM A TÖLTÉSEN ÉS A GÁTON – BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK
Intézkedések
A mozgás
korlátozása

A közlekedés
szabályozása

Fizikai biztosítás

Feladatok
A lakosság mozgásának a korlátozása és tilalma az
elemi csapás által veszélyeztetett övezetben
A mentő járművek és egységek mozgási irányának
biztosítása, a veszélyeztetett lakosság és anyagi
javak szállítása és a védelemhez és mentéshez
szükséges anyag szállítása.
Az elemi csapás által veszélyeztetett övezetben a
közlekedés tilalma
A rend és béke biztosítása a védelmi és mentési
akciók reonjában
A meghívatlan személyek hozzáférése és
eltávolítása az elemi csapás által sújtott övezetből
Az anyagi javak biztosítása lopás ellen az elemi
csapás által veszélyeztetett övezetekben

Végrehajtók

Belügyminisztérium
Zentai
Rendőrállomás

15. A VESZÉLYEZTETETT LAKOSSÁG ELHELYEZÉSE, AKIKNEK A
LÉTESÍTMÉNYEI LEDŐLTEK VAGY ALKALMATLANOK A LAKHATÁSRA
15.1. Intézkedések a szociálisan veszélyeztetett lakossági kategóriát illetően
Terület

A község
területe

Kategória
65 évesnél idősebbek
Nyugdíjasok
Szociális segélyben
részesülők

Szám
4.199
5302

Munkanélküliek

2.302

2.517

Intézkedés
A kritikus kategóriák
körbejárása,
felhívása a
támogatás
szükségletének
megállapítása
céljából

Végrehajtók
Szociális Védelmi
Központ, a Vöröskereszt
KSZ, a HK tanácsai,
Nemzeti Foglalkoztatási
Hivatal, Zenta
Nyugdíjasok Egyesülete

15.2. Sürgős segítség nyújtása iránti szükséglet
Intézkedés
A következmények
megbecslése
A segítség iránti szükséglet
megbecslése
Segítség kérése

Feladat
A község területén az elemi csapás
következményeinek megbecslése
Szerbia Katonasága, az SZK
Belügyminisztériuma, a tartományi és
köztársasági szervek segítsége
szükségletének megbecslése
Szükség szerint, segítség iránti

Végrehajtók
Községi Tanács,
községi rendkívüli
helyzetek törzskara, a
KKT minden osztálya
Községi Tanács
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kérelmek benyújtása
15.3. A kár megbecslése
Intézkedés
Az elemi csapás általi kár
megbecslése
A tartományhoz és
köztársasághoz intézet
kérelem a segítségre
Az emberbaráti segély
begyűjtése és elosztása

Feladat
Az elemi csapás által keletkezett kár
megbecslése, összhangban a törvénnyel

Végrehajtók
A Zentai KKT szakmai
bizottsága

A község nemzeti jövedelmének 10%ánál nagyobb kár esetén

Zenta község

A beérkezett segély begyűjtése és
elosztása a lakosság
legveszélyeztetettebb kategóriájának

A Vöröskereszt KSZ
és más emberbaráti
szervezetek

16. A MOZGÓSÍTOTT EMBEREK SZÁLLÍTÁSA, ÉTKEZÉSE ÉS ELHELYEZÉSE
A lefolytatásért a Községi Közigazgatási Hivatal közlekedésben hatáskörrel bíró
szerve felel. A szállítást, étkeztetést és elhelyezést az embereknek kell biztosítani, akiket a
hatásköri szerv mozgósított.
Intézkedések
Szállítás

Étkeztetés

Elhelyezés

Feladatok
Végrehajtók
Nagyobb számú emberek szállítása a védelmi és mentési
akciók távolabbi lokációihoz (töltés, tűz ás más
Severtrans KFT Zenta
településen kívüli szerencsétlenség)Napi egy étkeztetés biztosítása az embereknek, akik
részt vesznek a védelemben és a mentésben, éspedig a
védelmi és mentési akció lokációjának a közelében
A község kis területe és a biztosított szállítás miatt, nem
tervezzük az emberek elhelyezését, kivéve, ha az elemi
csapás által ház vagy lakás nélkül maradtak, amikor az
elhelyezési tervet kell alkalmazni

Zentai Hófehérke
Óvoda, a Bolyai
Gimnázium Zenta
Az elhelyezési terv
szerint

17. A VÉDŐMELLÉNY TARTALMA A SZEMÉLYEKNEK ÉS A JÁRMŰVEKNEK
A MEGJELÖLÉSE, AKIK AZ ÁRVÍZVÉDELEMMEL, BELSŐ VIZEKTŐL ÉS A
VÍZFOLYAMOKON A JÉGTŐL VALÓ VÉDELEMMEL VANNAK MEGBÍZVA
17.1. а. Meghatalmazás az árvízvédelemben résztvevőknek
b. Világító mellény – ÁRVÍZVÉDELEM
HITELESÍTI P. H.
17.2.а. A járművek megjelölése, amelyek az árvízvédelemben részt vesznek címkével:
ÁRVÍZVÉDELEM
18. A TÁJÉKOZTATÁS, RIASZTÁS ÉS A KAPCSOLAT FENNTARTÁSA
А lakosság tájékoztatásáért a Községi Közigazgatási Hivatal tájékoztatással megbízott
szerve felel.
Intézkedés
A lakosság tájékoztatása az
elemi csapás veszélyéről és a

A végrehajtás módja
Az információkat a község
polgármestere és a községi

Végrehajtók
Pansat KFT Zenta,
Sabotronic KFT Senta,
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községben a helyzetről a
védelem és mentés során.

rendkívüli helyzetek törzskara
adja
Rendkívüli kiadás Szuper-infó
A KKT hivatalos honlapja által

A lakosság riadóztatása az
elemi csapás veszélyéről sziréna
útján.

A községi rendkívüli helyzetek
törzskarának a javaslatára

Kapcsolat az árvízvédelemben
résztvevők között

Telefonon és a Községi
Közigazgatási Hivatal kurír
szolgálata

No Limit Radio KFT, Senta
Su-Infó Média KFT
Községi Közigazgatási
Hivatal
Az SZK
Belügyminisztériuma – a
rendkívüli helyzetek
osztálya
Községi Közigazgatási
Hivatal, központ: 655-444

KÖZSÉGI RENDKÍVÜLI HELYZETEK TÖRZSKARA
Ceglédi Rudolf, okl. építészmérnök s. k.
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VÉGZÉS A ZENTA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS
KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET ELFOGADÁSÁRÓL
VÉGZÉS A SENĆANSKO MAĐARSKO KAMERNO POZORIŠTE – ZENTAI
MAGYAR KAMARASZÍNHÁZ ALAPSZABÁLYÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
VÉGZÉS ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 2016. ÉVI
ÉVES MUNKAJELENTÉSÉRŐL ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉSÉRŐL SZÓLÓ
BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRÓL
HATÁROZAT A ZENTAI KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2016.
ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL
VÉGZÉS A KÖLTSÉGVETÉS-FELÜGYELET MUNKÁJÁRÓL SZÓLÓ
JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL A 2016.01.01-TŐL A 11.30-ÁIG TARTÓ
IDŐSZAKRA
VÉGZÉS A RENDKÍVÜLI HELYZETEK KÖZSÉGI TÖRZSKARÁNAK A
2016. ÉVI ÉVES MUNKAJELENTÉSÉNEK AZ ELFOGADÁSÁRÓL
VÉGZÉS A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
KÖZVÁLLALAT ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJA ÉS FEJLESZTÉSE 20172021. ÉVI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KÖZÉPTÁVÚ TERVÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
VÉGZÉS A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
KÖZVÁLLALAT ÜZLETVITELI STRATÉGIÁJA ÉS FEJLESZTÉSE 20172027. ÉVI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ TERVÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
HATÁROZAT A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM
ÉS KOLLÉGIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI BOLYAI TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUM
ÉS KOLLÉGIUM ISKOLASZÉKTAGJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI
KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJAI
MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI
KÖZPONT IGAZGATÓBIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK
KINEVEZÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI
KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJA
MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL
HATÁROZAT A ZENTAI THURZÓ LAJOS MŰVELŐDÉSI-OKTATÁSI
KÖZPONT FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK
KINEVEZÉSÉRŐL
HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE
MEGBÍZOTT IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
HATÁROZAT ZENTA KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE
IGAZGATÓJÁNAK KINEVEZÉSÉRŐL
VÉGZÉS A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI
KÖZVÁLLALATNAK A 2017. ÉVI IDÉNYBEN A NÉPKERTBEN A
ZENTAI OLIMPIAI MEDENCE SZOLGÁLTATÁSAINAK A DÍJJEGYZÉKE
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
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HATÁROZAT A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR MEGBÍZOTT
IGAZGATÓJÁNAK FELMENTÉSÉRŐL
HATÁROZAT A ZENTAI GYÓGYSZERTÁR IGAZGATÓJÁNAK
KINEVEZÉSÉRŐL
VÉGZÉS AZ IFJÚSÁGI TANÁCS 2016. ÉVI MUNKAJELENTÉSÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL
RENDELET ZENTA KÖZSÉGBEN A 49. TÖMB RÉSZLETES
SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK A KIDOLGOZÁSÁRÓL
S ZABÁLYZAT ZENTA KÖZSÉGBEN A SPORT TERÜLETÉN A
PROGRAMOK FINANSZÍROZÁSA ÉS TÁRSFINANSZÍROZÁSA
JÓVÁHAGYÁSÁNAK AZ ISMÉRVEIRŐL ÉS MÓDJÁRÓL
HATÁROZAT A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK
HASZNÁLATÁRÓL
HATÁROZAT APPROPRIÁCIÓ MEGNYITÁSÁRÓL
HATÁROZAT APPROPRIÁCIÓ MEGNYITÁSÁRÓL
HATÁROZAT APPROPRIÁCIÓ MEGNYITÁSÁRÓL
RENDELET – ÁRVÍZVÉDELEM 2017. ÉVI OPERATÍV TERVE

KIADÓ:
FELELŐS
SZERKESZTŐ:

919
921
923
926
936
970
971
972
973
974

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

PÉLDÁNYSZÁM
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ELŐFIZETÉS:
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