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Z   E   N   T   A 



A közszférában foglalkoztatottak maximális száma meghatározásának módjáról szóló törvény (az 
SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) 6. szakasza, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK 
Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám – másik törvény) 1. szakaszának 20. pontja, a 2017. 
évben az állami szervek rendszerében, a közszolgálatok rendszerében, a Vajdaság Autonóm Tartomány 
rendszerében és a helyi önkormányzatok rendszerében határozatlan időre foglalkoztatottak maximális 
számáról szóló rendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 61/2017. szám), valamint Zenta község statútuma 
(Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2017. augusztus 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi  

RENDELETET 
A 2017. ÉVBEN ZENTA KÖZSÉG HELYI ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERÉNEK 

SZERVEZETI FORMÁIBAN HATÁROZATLAN IDŐRE ALKALMAZOTTAK MAXIMÁLIS 
SZÁMÁRÓL 

1. szakasz

A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel, a törvénnyel összhangban, a Zenta község helyi 
önkormányzati rendszerében határozatlan időre alkalmazottak megállapított számának keretében 
megállapítja a 2017. évben a szervezeti formákban határozatlan időre alkalmazottak maximális számát, az 
alábbiak szerint:  

2. szakasz

Zenta község helyi önkormányzati rendszere szervezeti formájának 
megnevezése 

Az alkalmazottak 
maximális száma 

Zentai Kommunális-lakásgazdálkodási Közvállalat 108 
Zentai Elgas Közvállalat 21 
Zentai Községi Közigazgatási Hivatal 74 
Zenta község Községi Ügyészsége 2 
Zentai Thurzó Lajos Művelődési-oktatási Központ 21 
Zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ 2 
Zentai Történelmi Levéltár 10 
Zentai "Снежана – Hófehérke” Óvoda 88 
Zentai Magyar Kamaraszínház 2 
Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete 1 
Zentai Centar – Tópart Helyi Közösség 1 
Bogarasi Bácska Helyi Közösség 1 
Tornyos Helyi Közösség 1 
Zentai Tiszapart – Alvég Helyi Közösség 1 
Zentai Kertek Helyi Közösség 2 
Felsőhegy Helyi Közösség 2 

ÖSSZESEN 337 

3. szakasz

Zenta község helyi önkormányzati rendszerének azon szervezeti formái, melyek határozatlan időre 
alkalmazottainak száma magasabb a jelen rendeletben megállapított alkalmazottak maximális számánál, 
kötelesek csökkenteni az alkalmazottak számát, illetve lefolytatni a határozatlan időre alkalmazottak 
számának ésszerűsítését, legalább a szervezeti formájukra vonatkozóan megállapított maximális számig, 
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továbbá el kell végezniük a belső szervezetről és a munkahelyek besorolásáról szóló általános ügyiratuk 
összehangolását a közszférában foglalkoztatottak maximális számának meghatározásáról szóló törvény 
(az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. szám) 13. szakaszának 1. bekezdésével, és a jelen rendelettel 
összhangban, mindezt a rendelet meghozatalának napjától számított 60 napos határidőn belül. 
 

4. szakasz 
 
Jelen rendelet a meghozatalának napján lép hatályba, és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 11-8/2017-I 
Kelt: 2017. augusztus 22-én 
Z e n t a 

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

asszonya 
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A kommunális tevékenységekről szóló törvény (az SZK hivatalos Közlönye, 88/2011. és 104/2016. szám) 
2. szakasza 3. bekezdésének 3. pontja, 4. szakaszának 3. bekezdése, és 5. szakaszának 1. bekezdése, a
helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016. 
szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. és 13/2017. szám) 46. szakaszának 7. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 
2017. augusztus 22-én tartott ülésén meghozta az alábbi 

R E N D E L E T E T 
A KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 

1. szakasz
A Községi Képviselő-testület jelen rendelettel módosítja és kiegészíti a kommunális tevékenységekről 
szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013., 8/2013., 13/2013., 15/2014., 3/2015., 15/2016. 
és 21/2016. szám) – a továbbiakban: rendelet. 

2. szakasz
A rendelet 30. szakaszának 1. bekezdése az „és a hőenergia elosztás kommunális tevékenységeket” 
szavak után a „ , továbbá a hővezeték javítását és karbantartását” szavakkal kerül kiegészítésre. 

3. szakasz
A rendelet egyéb rendelkezései változatlanul maradnak. 

4. szakasz
Jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételét követő nyolcadik napon lép hatályba. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta Község Képviselő-testülete 
Szám: 352-77/2017-I 
Kelt: 2017. augusztus 22. 
Z e n t a 

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

asszonya 
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A Temetők rendezéséről, fenntartásáról és a temetkezésről szóló határozat 6. szakasza, 59. 
szakasza 2. bekezdése és 62. szakasza 1. bekezdése („Zenta község hivatalos lapja“ 11/98, 
12/2000, 6/2005, 7/2010, 15/2014 sz.) és a Zentai kommunális-lakásgazdálkodási közvállalat 
alapszabályának 29. szakasza („Zenta község hivatalos lapja“ 26/2016 sz.) alapján a Zentai 
kommunális lakásgazdálkodási közvállalat igazgatója, Bodó József, 2017.08.08.-án 
meghozza a következő  

H A T Á R O Z A T O T 
EGYES SÍRHELYEK ELHAGYATOTTNAK VALÓ NYILVÁNÍTÁSÁRÓL 

ÉS AZ ELHAGYATOTT SÍRHELYEK ESETLEGES FELÁSÁSÁRÓL 
A ZENTAI VÁROSI TEMETŐ TERÜLETÉN 

1. szakasz

Értesítjük az ezen határozatban felsorolt sírhelyek bérlőit, illetve az ott nyugvó 
elhunytak hozzátartozóit, hogy amennyiben a Zentai községi hivatalos lapban történő 
megjelenést követően 6 hónapon belül nem jelentkeznek a vállalat szakszolgálatánál, illetve 
nem végzik el a sírok szükséges karbantartási munkálatait, a sírhelyek elhagyatottnak 
nyilváníttatnak. 

Értesítjük továbbá az 1. bekezdésben megjelölt személyeket, hogy amennyiben nem 
jelentkeznek ezen határozat Zenta község hivatalos lapjában történő megjelenést követően 6 
hónapon belül, a vállalat intézkedhet az elhagyatott sírhelyeké nyilvánított terület szükség 
szerinti esetleges felásatásáról, illetve újraértékesítéséről. 

2. szakasz

A VÁROSI TEMETŐ ELHAGYATOTT SÍRJAI 

1. 23. parcella, 5A út, 2. sor – Gardalics Apollónia, elhunyt 1964. 
2. 23. parcella, 5A út, 2. sor – Szekrényesi Flórián, elhunyt 1981. 

3. szakasz

A sírhelyek elhagyatottá történő nyilvánítása illetve azok szükségszerinti esetleges 
felásása és újrahasznosítása az ezen határozat Zenta község hivatalos lapjában való 
megjelenését követő 6 hónap leteltével lép hatályba. 

4. szakasz

Ezen határozat megjelentetésre kerül Zenta község hivatalos lapjában, egy napilapban 
illetve a vállalat hirdetőtábláján. 

KLKV ZENTA 
Szám:      01-1594-14/2017     Bodó József, s. k. 

okl.gépészmérnök 
Igazgató 
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164. 

A programok / projektumok – amelyekre Zenta község 2017. évi költségvetéséből eszközök 
kerülnek odaítélésre a Zenta községbeli sportszervezetek 2017. évi éves munkaprogramjainak 
és külön programjainak benyújtására irányuló lefolytatott nyilvános felhívás szerinti 
programok finanszírozására / társfinanszírozására – jóváhagyásáról szóló 

 

H A T Á R O Z A T 

kiigazítása. 

 

Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2017. szám 

 

A programok / projektumok – amelyekre Zenta község 2017. évi költségvetéséből eszközök 
kerülnek odaítélésre a Zenta községbeli sportszervezetek 2017. évi éves munkaprogramjainak 
és külön programjainak benyújtására irányuló lefolytatott nyilvános felhívás szerinti 
programok finanszírozására / társfinanszírozására – jóváhagyásáról szóló, Zenta Község 
Hivatalos Lapjának 2017. július 26-ai 14/2017. számában közzétett határozatban a kiigazított 
határozat közzétételével javítást eszközlünk a határozat valamennyi pontja szerinti 
jóváhagyott eszközök összegére vonatkozó részt illetően, éspedig az alábbiak szerint: 

 

 

Szám: 66-13/2017-III 

Kelt 2017. augusztus 22-én, Zentán.  
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község 
Zenta község Községi Tanácsa 
Szám: 66-13 /2017-III 
Kelt: 2017.07.26-án 
 

Zenta  község területén  a  sport terén  a  polgárok  szükségletei  és  érdekei  kiegészítésére  a  
programok  jóváhagyásáról és  finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2017. sz.) 2. szakasza, valamint  Zenta  községben a  sport terén  a  programok  
finanszírozásának és társfinanszírozásának az ismérveiről és  jóváhagyásuk  módjáról szóló 
szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja,  10/2017. sz.) 2., 3. és 8. szakasza,  a 2017-es 
évben   Zenta  község területén  a sportszervezetek  éves  munkaprogramjai és  külön 
programjai benyújtására  a  nyilvános  felhívás alapján,  amely kelt 2017.06.05-én, valamint   
Zenta  községben  a  sport terén az éves  és  külön programok értékelésében illetékes szakmai  
bizottság  javaslata alapján, Zenta község Községi Tanácsa  2017. július 26-án meghozta az 
alábbi  
 

H A T  Á R O Z A T O T 
 

I. Jóváhagyjuk a programokat  / projektumokat, amelyekre  Zenta község 2017-es  évi  
költségvetéséből  ítélünk oda  eszközöket   a  lefolytatott nyilvános felhívás   
szerinti programok  benyújtására  a  programok finanszírozására / 
társfinanszírozására,  száma 66-11/2017-III,  amely  2017.06.05-én jelent  meg  
Zenta  község hivatalos honlapján.  

 
1. Az éves program  - 1, 4, 6 programra / projektumra a  jelentkezést  a  Herkules 

Birkózó Klub Felsőhegy sportegyesület nyújtotta  be,  a  jóváhagyott eszközök teljes  
összege  264,372.00 dinár.  

 
2. Az éves program – 3, 4, 6  programra / projektumra  a  jelentkezését a Zentai 

Birkózó Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be,  a  jóváhagyott eszközök teljes   
összege  1,099,171.40  dinár.  
 

3. Az éves program  - 1 programra / projektumra  a Kevi Labdarúgó Klub – Kevi  
sportszervezet  nyújtotta  be  a  jelentkezését,  a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
50,000,00 dinár.  
 

4. Az éves program – 3, 4, 6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai 
Atlétikai Klub – Zenta  sportszervezet  nyújtotta  be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  1,031,049.24  dinár.  
 

5. Az éves program  - 3, 4, 6 programra / projektumra  a  jelentkezését a Zentai  
Vízipóló Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  901,480.10 dinár.  
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6. Az éves program – 3,4,6 programra / projektumra  a  jelentkezését a  Zentai Sakk 
Klub-Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
876,829.12  dinár. 
 

7. Az éves program – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Röplabda 
Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
169,435.00 dinár.  

  
 
8.  Az éves program – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését Zenta  

Sporthorgászainak Egyesülete – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott 
eszközök teljes  összege  125,454.00 dinár.  

 
9. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Titán 

Body Building Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  108,726.80 dinár.  
 

10. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését a Zenta 1903 
Tenisz Klub – Zenta sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  206,206.00 dinár.  
 

11. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a  Zentai Teke 
Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
196,472.50 dinár.  
 

12. Az éves programra – 1, 3, 4, 6 programra / projektumra  a jelentkezését  a 
Tiszavirág Kajak és Rekreációs Klub Zenta – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a 
jóváhagyott eszközök teljes  összege  1,243,856.68 dinár.  
 

13. Az éves programra – 1 programra / projektumra a jelentkezését  a  Keretek Helyi 
Közösség – Zenta sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
20 000,00  dinár.  
 

14. Az éves programra – 1 programra / projektumra  a jelentkezését  a Zentai Arcus 
Íjász Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  50,000,00 dinár.  
 

15. Az éves programra – ,4,6 programra / projektumra a jelentkezését a Flamengó 
Táncklub – Zenta sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  0,00 dinár.  
 

1469



16. Az éves programra – 1,4,6 programra / projektumra a jelentkezését a Munkás Sakk 
Klub – Tornyos sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
180,783.00 dinár.  

 
17. Az éves programra – 3,4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai 

Asztalitenisz Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  1,078,723.28 dinár.  
 

18. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését a  Linea 
Gimnasztikai Klub sportegyesület nyújtotta  be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  259,560.00 dinár.  

 
19. Az éves programra – 1   programra / projektumra  a jelentkezését  a Felsőhegyi 

Olvasókör sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
10,000.00 dinár.  
 

20. Az  éves programra – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését  a Basket star 
Kosárlabda Klub – Zenta  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege 132,570.00 dinár.  
 

21. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Budo 
Klub – Zenta sportegyesület  nyújtotta be,  a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
798,529.00 dinár.  
 

22. Az éves programra – 1 programra / projektumra a jelentkezését a Kung Fu Wu Shu 
Klub – Zenta sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
50,000.00 dinár.  
 

23. Az éves programra – 4, 6 programra / projektumra a jelentkezését  a Queen  Céllövő 
Klub – Zenta  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
121,704.80  dinár.  
 

24. Az éves programra – 3,4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Zentai Úszó 
Klub  sportegyesület nyújtotta be,  a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
1,001,867.48 dinár.  

 
25. Az éves programra – 4, 6 programra / projektumra  a jelentkezését  a Zentai 

Labdarúgó Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
856,544.88 dinár.  
 

26. Az éves programra – 1,4,6 programra / projektumra a jelentkezését a Tornyosi 
Labdarúgó Klub – Tornyos sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök 
teljes  összege  222,554.00 dinár.  
 

1470



27. Az éves programra  - 4,6 programra / projektumra a jelentkezését  a Felsőhegyi 
Sakk Klub – Felsőhegy spotegyesület nyújtotta be,  a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  106,708.00 dinár.  
 

28. Az éves programra – 5 programra  / projektumra a jelentkezését a Zenta Község   
Testnevelő- és  Sportpedagógusainak  az Egyesülete  sportegyesület nyújtotta be, a 
jóváhagyott eszközök teljes  összege  300.000.00 dinár.  
 

29. Az éves programra – 4,6 programra / projektumra  a jelentkezését   a  Plavi koš 
Kosárlabda Klub sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  összege  
128,116.04 dinár.  

 
30. Az éves programra – 1 programra / projektumra a jelentkezését  a  Zenta község  

Sport Mindenkinek Egyesület  sportegyesület  nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök 
teljes  összege  170,000.00 dinár.  

 
31. Az éves programra- 1,4,6 programra / projektumra  a  jelentkezést  a  Zentai  

Kézilabda Klub – Zenta  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  909,286.68 dinár.  

 
32. Az éves programra – 1,2,8,11 programra / projektumra a jelentkezését  Zenta 

Község Sportszövetsége  sportegyesület nyújtotta be, a jóváhagyott eszközök teljes  
összege  6 700 000,00 dinár.  
 

II. A jóváhagyott programok benyújtóival Zenta község polgármestere  szerződést köt a 
program megvalósításáról.  
 
III. A jóváhagyott program  benyújtója köteles a program megvalósításáról szóló szerződés 
megkötése előtt összehangolni a  pénzügyi program tervét és a  megvalósítás tervét  a  
programaktivitásokat  illetően  az odaítélt  eszközök  mértékével  és  a  program  
megvalósítására  a  jóváhagyott  aktivitásokkal, illetve  a javasolt  program módosítását,  
összehangolva  a  jóváhagyott  eszközök mértékével.  
 

I n d o k l á s  
 

Zenta Község Képviselő-testülete  2017. március 15-én meghozta Zenta  község területén  a  
sport terén  a  polgárok  szükségletei  és  érdekei  kiegészítésére  a  programok  
jóváhagyásáról és  finanszírozásáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2017. 
sz.). A rendelet  2. szakaszának 4.  bekezdésével meghatalmazza Zenta község Községi 
Tanácsát, hogy külön szabályzatok meghozatalával közelebbről rendezze  az éves és  külön 
programok feltételeit, ismérveit  és  a  jóváhagyásuk módját,  a  sportszervezetek 
kategorizálásának  módját,  és a rendelet  20. szakaszával, hogy hozza  meg  a  határozatot  a  
sportszervezetek programjai jóváhagyásáról és  azok megvalósítására  az eszközök 
odaítéléséről.  A Községi Tanács a  meghatalmazás alapján 2017.06.02-án  meghozta  Zenta  
községben a  sport terén  a  programok  finanszírozásának és társfinanszírozásának az 
ismérveiről és  jóváhagyásuk  módjáról szóló szabályzatot (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
10/2017. sz.).  
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A nyilvános  felhívás  alapján  Zenta község területén  a  2017-es  évben  a  sportszervezetek 
éves munkaprogramjai és  külön programjai benyújtására, amely 2017.06.05-én lett 
közzétéve és  Zenta  községben  a  sport terén az éves  és  külön programok értékelésében 
illetékes szakmai  bizottság  javaslata  alapján Zenta  község Községi Tanácsa  meghozta  a  
rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: 
A jelen határozat végleges 
 
Број: 66- 13 /2017 –III 
Датум: 26. 07.2017. 
 
  

Ceglédi Rudolf okl,  építőmérnök s. k.  
Zenta község Községi Tanácsának  az elnöke 
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