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ZENTA KÖZSÉG 2017-2022. ÉVI IDŐSZAKRA VONATKOZÓ KORRUPCIÓELLENES CSELEKVÉSI
TERVÉT

A 2017-2022. évi időszakra vonatkozó korrupcióellenes cselekvési terv dokumentumot képez, melyben a korrupció különféle formáinak létrejötte
szempontjából kockázatos illetékességek, területek, folyamatok és eljárások azonosításra kerülnek, továbbá előirányozásra kerül ezen kockázatok
kezelésének, illetve elhárításának módja.
A 2017-2022. évi időszakra vonatkozó korrupcióellenes cselekvési terv meghozatalának célját  Zenta község szerveinek a korrupció, valamint  a
közforrásokkal való szabálytalanságok és visszaélések kialakulása ellen tanúsított ellenálló képességét erősítő megfelelő mechanizmusok kialakítása,
illetve Zenta község szerveinek a helyi közösség érdekeit, képviseletét és közérdekének megvalósítását szolgáló kapacitásainak erősítése képezi.

1. terület: Előírások elfogadása a község szerveiben

A terület leírása:  A helyi önkormányzat, mint hatalmi szint egyik fontos jellemzője, hogy eredeti joghatóságába tartozik különféle általános jogi
ügyiratok, illetve az egymásközti viszonyok szabályozása területét illető, és a helyi lakosság szükségleteit és érdekeit szolgáló meghatározatlan számú
egyedi esetre és helyzetre alkalmazandó ügyiratok elfogadásának eljárása. A meglévő jogi keret szerint a Községi Képviselő-testület a legfelsőbb szerv,
mely ellátja a helyi hatalom alapvető funkcióit, és mely a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. szám
– másik törvény, és 101/2016. szám – másik törvény) szerint előírásokat és más általános ügyiratokat hoz. Ezen ügyiratokkal, melyek elfogadásával
azok alkalmazása kötelezővé válik a község területén, a helyi képviselő testületek szabályozzák a helyi közösség működése szempontjából jelentős
kérdéseket, ami igen fontos feladat, és melyet korrupcióellenes szempontból külön kell kezelni.

Az előírások elfogadásának eljárása bármely típusú képviseleti  szervben bizonyos kockázatokat  hordoz magában a közérdek megvalósítására és
védelmére  nézve,  melyek  úgy  magából  a  meghozatal  módjából,  mind  azok  tartalmából,  valamint  az  egymás  közti  viszonyok  előírások  általi
szabályozásának módjából erednek. Ezen eljárások leggyakoribb hiányosságai a következők: az átláthatóság hiánya az előírások kidolgozásának és
hozzáférhetőségének  minden  fázisában,  „rendeltetéssel  rendelkező  előírások”  (vagy  „meghatározott  célú  előírások”),  illetve  általános  érdek
szabályázásának illúzióját keltő, azonban egyedi érdekek megvalósítását szolgáló előírások elfogadása, valamint a korrupció létrejöttének kockázatait
magukban foglaló rendelkezéseket tartalmazó előírások elfogadása, melyek alkalmazásával korrupcióra kerülhet sor. Specifikusságuk és jelentőségük
miatt ezen szegmensek mindegyike külön kezelést igényel a HCST (helyi cselekvési terv) keretében.

1.1. cél: Fokozott átláthatóság az előírások elfogadásának eljárásában

Célmutatók:  Elfogadott/módosított községi  szintű  közpolitikák,  melyek  lehetővé  teszik  a  helyi  előírások  elfogadására  irányuló  eljárások  teljes
átláthatóságát.

A  mutató  alapértéke:  Zenta  községben  az  előírások elfogadására  irányuló  eljárások  átláthatósága Zenta  község  statútumában,  a  közvita
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lebonyolításának módjáról szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2009. szám), és az ügyiratok Zenta Község Hivatalos Lapjában való
közzétételéről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 12/2009. szám) került meghatározásra.

A mutató célzott (tervezett) értéke:  A HCST lefolytatásának időszakában el kell fogadni azon ügyiratok módosításait és kiegészítéseit,  melyek
lehetővé  teszik  az  előírások elfogadására  irányuló  eljárások  teljes  átláthatóságát.  Ezáltal  ezen  mutató  célzott  értékét  a  közvita  lebonyolításának
módjáról szóló rendelet  módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet,  az ügyiratok Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételéről szóló
rendelet  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  rendelet,  és  a  Zenta  község  szervei  által  meghozott  ügyiratok  közzétételéről  szóló  új  rendelet
meghozatala képezi majd.

Az intézkedés sorszáma: 1.1.1

Az  intézkedés  megnevezése:  Az  előírások  területének/fajtájának  meghatározása,  melyek  esetében  közvita  kötelező  az  előírások  meghozatala
alkalmával.

Az intézkedés  kitöltöttségének (minőségének)  mutatója:  A község általános  jogi  ügyiratán  (a  Községi  Képviselő-testület  rendelete)  keresztül
meghozott előírások területének/fajtájának meghatározása.

A tevékenységek mutatói: 
A közvita lebonyolításának módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló meghozott rendelet.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
- a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
- a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzés: A  közvita  eljárásának  meghatározására  irányuló  eljárásban  tanulmányozni  kell  a  kötelező  közvitákról  szóló  meglévő  törvényi
megoldásokat, melyeket ki kell bővíteni azon területekkel, melyekre vonatkozóan a község úgy véli, hogy szükség van kötelező közvitára. A községi
szervek által hozott ügyiratok Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzététele mellett szabályozni kell az ügyiratok egyéb községi kiadványokban
való közzétételét is: a község hivatalos weboldala, a község facebook oldala.

Az intézkedés sorszáma: 1.1.2

Az intézkedés megnevezése: Az előírástervezetről folytatott közvita keretében meg kell állapítani az előírástervezet kidolgozásáról szóló jelentés
közzétételének kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az előírástervezet kidolgozásáról szóló jelentés a következő elemeket tartalmazza: az
előírástervezet kidolgozásában részt vevő személyekről szóló információk; az előírás meghozatalának okairól szóló információk; indokolás, mely nem
csak a jogalapot tartalmazza, hanem az előírás meghozatalát igazoló lényegi szükségletet/elemzést/egyéb adatokat is; az előírástervezet kidolgozásának
eljárásáról és idejéről szóló információkat.
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Tevékenységek: Elfogadni a közvita lebonyolításának módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, mely tartalmazza az
intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója által tartalmazott elemeket, azaz az előírástervezet kidolgozásáról szóló jelentés benyújtását, mely
a következőket tartalmazza: az előírástervezet kidolgozásában részt vevő személyekről szóló információk; az előírás meghozatalának okairól szóló
információk; indokolás, mely nem csak a jogalapot tartalmazza, hanem az előírás meghozatalát igazoló lényegi szükségletet/elemzést/egyéb adatokat
is; az előírástervezet kidolgozásának eljárásáról és idejéről szóló információkat. 

A tevékenységek mutatói: A közvita lebonyolításának módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló meghozott rendelet.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzés:

Az intézkedés sorszáma: 1.1.3

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni a közviták megtartásáról szóló előírásokat.

Az intézkedés sikerességének (minőségének) mutatója: A közviták megtartásáról szóló előírások a következő elemeket foglalják magukban: a
közvitára irányuló felhívás közzététele, mely tartalmazza a közvita időtartamát, a közvita megszervezésének formáját, és a közvita tárgyát képező
előírástervezet  szövegét;  legalább  egy  nyilvános  összejövetel  megszervezése,  melyen  részt  vesz  az  érdekelt  nyilvánosság  és  azon
hivatalnok/tisztségviselő, akinek a javasolt előírással szabályozott terület a hatáskörébe tartozik; a közvitáról szó jelentés közzététele, mely a közvita
folyamán  beérkező  minden  javaslatot,  továbbá  a  javaslatok  szerinti  eljárásról  szóló  információkat  is  tartalmazza,  azon  javaslatok  kötelező
megindokolásával, melyek részben vagy teljes egészében elutasításra kerültek.

Tevékenységek: Elfogadni a közvita lebonyolításának módjáról szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, mely tartalmazza az
intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója által tartalmazott elemeket, azaz a rendelettel elő kell irányozni a következő elemeket: a közvitára
irányuló felhívás közzététele, mely tartalmazza a közvita időtartamát, a közvita megszervezésének formáját, és a közvita tárgyát képező előírástervezet
szövegét; legalább egy nyilvános összejövetel megszervezése, melyen részt vesz az érdekelt nyilvánosság és azon hivatalnok/tisztségviselő, akinek a
hatáskörébe  tartozik  a  javasolt  előírással  szabályozott  terület;  a  közvitáról  szó  jelentés  közzététele,  mely  a  közvita  folyamán  beérkező  minden
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javaslatot, továbbá a javaslatok szerinti eljárásról szóló információkat is tartalmaz, azon javaslatok kötelező megindokolásával, melyek részben vagy
teljes egészében elutasításra kerültek.

A tevékenységek mutatói: A közvita  lebonyolításának módjáról  szóló  rendelet  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló elfogadott  rendelet,  mely
tartalmazza az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója által tartalmazott elemeket.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 1.1.4

Az intézkedés megnevezése: Közzétenni az általános ügyiratokat a község honlapján.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A községi szervek által elfogadásra kerülő valamennyi ügyirat elérhető a község honlapján;
a honlap ezen részt illetően rendszeres frissítésre kerül, azaz minden új előírás, valamint módosítás/kiegészítés megfelelő időben (például legfeljebb
egy héten belül) felkerül a honlapra.

Tevékenységek: Elfogadni az ügyiratok Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendeletet, illetve a Zenta község szervei által meghozott ügyiratok közzétételéről szóló új rendeletet, és előirányozni, hogy a községi szervek által
elfogadásra kerülő valamennyi ügyiratnak elérhetőnek kell lenni a község honlapján, hogy a honlapot ezen részt illetően rendszeresen kell frissíteni,
illetve, hogy minden új előírást, valamint módosítást/kiegészítést a honlapra megfelelő időben fel kell tölteni.

A tevékenységek mutatói: Az ügyiratok Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
elfogadott rendeletet, illetve a Zenta község szervei által meghozott ügyiratok közzétételéről szóló elfogadott új rendelet.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 1.1.5
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Az intézkedés megnevezése: Megállapítani azon kötelezettséget, hogy a specifikus célcsoportok (a helyi közösség szükségleteivel és jellemzőivel
összhangban), melyekre egyes községi ügyiratok vonatkoznak, tájékoztatásra kerülnek az ezen célcsoportok szempontjából jelentős elfogadott vagy
módosított közpolitikákról.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A kötelezettség a  meglévő ügyirat  módosításán és  kiegészítésén  keresztül  kell,  hogy
előirányozásra kerüljön, mellyel legalább a következők kell, hogy meghatározásra kerüljenek: melyek azok a célcsoportok, melyek esetében további
értesítésre  és  tájékoztatásra  kerül  sor  az  elfogadott  helyi  előírásokról,  a  helyi  közösség  szükségleteivel  és  jellemzőivel  összhangban  (például:
mezőgazdasági termelők, vállalkozók, veszélyeztetett társadalmi kategóriák, rokkant személyek és hasonlók); melyek a célcsoportok rájuk vonatkozó
ügyiratokról való további értesítésének és tájékoztatásának módjai.

Tevékenységek: Elfogadni az ügyiratok Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendeletet, illetve a Zenta község szervei által meghozott ügyiratok közzétételéről szóló új rendeletet, és  megállapítani azon kötelezettséget, hogy a
specifikus célcsoportok (a helyi közösség szükségleteivel és jellemzőivel összhangban), melyekre egyes községi ügyiratok vonatkoznak, tájékoztatásra
kerüljenek az ezen célcsoportok szempontjából jelentős elfogadott vagy módosított közpolitikákról.

A tevékenységek mutatói: Az ügyiratok Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételéről szóló rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló
elfogadott rendeletet, illetve a Zenta község szervei által meghozott ügyiratok közzétételéről szóló elfogadott új rendelet, mely előirányozza  azon
kötelezettséget, hogy a specifikus célcsoportok (a helyi közösség szükségleteivel és jellemzőivel összhangban), melyekre egyes községi ügyiratok
vonatkoznak, tájékoztatásra kerülnek az ezen célcsoportok szempontjából jelentős elfogadott vagy módosított közpolitikákról.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                     - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31-e.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 1.1.6.

Az intézkedés megnevezése: Az előírások alkalmazásáról / az előírások hatásairól szóló jelentések közzététele.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az előírások alkalmazásáról / az előírások hatásairól szóló jelentések azon területekre
vonatkozóan kerülnek kidolgozásra és közzétételre, melyek esetében a közvita lefolytatásának kötelezettsége is megállapításra került, illetve melyek
közjelentősége olyan, hogy az előírás alkalmazása jelentős kihatással van a lakosok életminőségére a község területén. 

Tevékenységek:  Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község
Községi  Tanácsa  Ügyrendjének  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  rendeletet,  mely  rendeletekkel  előirányozásra  kerül  az  előírások
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alkalmazásáról  /  az  előírások hatásairól  szóló  jelentések  kidolgozásának és  közzétételének kötelezettsége,  azon területekre  vonatkozóan,  melyek
esetében a közvita lefolytatásának kötelezettsége is megállapításra került, illetve melyek közjelentősége olyan, hogy az előírás alkalmazása jelentős
kihatással van a lakosok életminőségére a község területén.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet és a Zenta
Község  Községi  Tanácsa  Ügyrendjének  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott  rendelet,  mely  rendeletekkel  előirányozásra  került  az
előírások alkalmazásáról / az előírások hatásairól szóló jelentések kidolgozásának és közzétételének kötelezettsége, azon területekre vonatkozóan,
melyek esetében a közvita lefolytatásának kötelezettsége is megállapításra került, illetve melyek közjelentősége olyan, hogy az előírás alkalmazása
jelentős kihatással van a lakosok életminőségére a község területén.

Felelős alany: A Zentai Községi Képviselő-testület elnöke, Zenta Község elnöke

Határidő: 2018. március 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

1.2. cél: A korrupció elhárított kockázata, mechanizmusok bevezetésével, melyekkel  „meghatározott célú előírások”, illetve „rendeltetéssel
rendelkező előírások” meghozatala megakadályozásra kerül

Célmutatók: Elfogadott  községi  szintű  közpolitikák,  melyekkel  „meghatározott  célú  előírások”,  illetve  „rendeltetéssel  rendelkező  előírások”
meghozatalának megakadályozására irányuló mechanizmusok bevezetésre kerülnek.

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában Zenta községben nem létezik olyan ügyirat, mellyel  „meghatározott célú előírások”,
illetve „rendeltetéssel rendelkező előírások” meghozatalának megakadályozására irányuló mechanizmusok meghatározásra kerültek.

A mutató  célzott  (tervezett)  értéke:  A HCST lefolytatásának  időszakában  el  kell  fogadni  a  Zentai Községi  Képviselő-testület  Ügyrendjének
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,

melyek meghatározzák a „meghatározott célú előírások”, illetve „rendeltetéssel rendelkező előírások” meghozatalának megakadályozására irányuló
mechanizmusokat, és létrehozzák az általános ügyiratok elfogadása iránti érdek bejelentéséről szóló jegyzéket.

Az intézkedés sorszáma: 1.2.1

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani az általános ügyiratok elfogadása iránti érdek bejelentésének kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A községi köztisztségviselők (polgármester, képviselők, a községi tanács tagjai) általános
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ügyiratok elfogadásában való részvétel alkalmával kötelesek a Községi Képviselő-testületet, a Községi Tanácsot és a nyilvánosságot tájékoztatni arról,
hogy  azon  területen,  melyre  az  ügyirat  vonatkozik,  ők  vagy  hozzájuk  kapcsolódó  személyek  (a  Korrupcióellenes  Ügynökségről  szóló  törvény
értelmében) magánjellegű érdekkel vagy haszonnal rendelkeznek, kivéve, ha ezen haszonnal vagy érdekkel polgárként vagy polgárok csoportjának
tagjaként rendelkeznek.
Létrehozott és nyilvánosan hozzáférhető jegyzék ezen bejelentésekről.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község
Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, melyek előirányozzák a községi  köztisztségviselők (polgármester,
képviselők, a községi tanács tagjai) kötelezettségét, hogy általános ügyiratok elfogadásában való részvétel alkalmával kötelesek a Községi Képviselő-
testületet, a Községi Tanácsot és a nyilvánosságot tájékoztatni arról, hogy azon területen, melyre az ügyirat vonatkozik, ők vagy hozzájuk kapcsolódó
személyek  (a  Korrupcióellenes  Ügynökségről  szóló  törvény  értelmében)  magánjellegű  érdekkel  vagy  haszonnal  rendelkeznek,  kivéve,  ha  ezen
haszonnal vagy érdekkel polgárként vagy polgárok csoportjának tagjaként rendelkeznek.
Nyilvánosan hozzáférhető jegyzéket létrehozni ezen bejelentésekről.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet és a Zenta
Község  Községi  Tanácsa  Ügyrendjének  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott  rendelet,  melyek  előirányozzák  a  köztisztségviselők
(polgármester,  képviselők,  a községi  tanács tagjai) kötelezettségét,  hogy általános ügyiratok elfogadásában való részvétel  alkalmával  kötelesek a
Községi Képviselő-testületet, a Községi Tanácsot és a nyilvánosságot tájékoztatni arról, hogy azon területen, melyre az ügyirat vonatkozik, ők vagy
hozzájuk kapcsolódó személyek (a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény értelmében) magánjellegű érdekkel vagy haszonnal rendelkeznek,
kivéve, ha ezen haszonnal vagy érdekkel polgárként vagy polgárok csoportjának tagjaként rendelkeznek.
Létrehozott és nyilvánosan hozzáférhető jegyzék ezen bejelentésekről.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018.március 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzés:

Az intézkedés sorszáma: 1.2.2.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a bejelentett érdekek kezelésének kötelezettségét.
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Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Az  érdek  bejelentése  elmulasztásának  eseteire  anyagi  jellegű  büntetések  kerültek
előirányozásra, legalább a Községi Képviselő-testület és a Községi Tanács Ügyrendje megsértésére vonatkozó büntetések fokozatában.
A jegyzék létrehozásának folyamatában a következő elemek kerültek meghatározásra: szervezeti egység/testület a község keretében, amely vezeti a
jegyzéket;  a jegyzék vezetésének módja; az érdek bejelentésére irányuló kötelezettség végrehajtása figyelemmel kísérésének módja; a bejelentési
kötelezettség megszegése miatt folytatott eljárás vezetésének módja; az ezen kötelezettségek megszegéséről szóló határozatok közzététele.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község
Községi  Tanácsa  Ügyrendjének módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  rendeletet,  mely  ügyiratok  az  általános  ügyiratok  elfogadása  iránti  érdek
bejelentése  elmulasztásának  eseteit  a  Zentai Községi  Képviselő-testület  Ügyrendjének  és  a  Zenta  Község  Községi  Tanácsa  Ügyrendjének
megsértéseként  előirányozzák,  továbbá  anyagi  jellegű  büntetéseket  irányoznak  elő  általános  ügyiratok  elfogadása  iránti  érdek  bejelentésének
elmulasztásáért.
A bejelentések jegyzéke létrehozásának folyamatában meg kell határozni a következő elemeket: szervezeti egység/testület a község keretében, amely
vezeti  a  jegyzéket;  a  jegyzék  vezetésének  módja;  az  érdek  bejelentésére  irányuló  kötelezettség  végrehajtása  figyelemmel  kísérésének  módja;  a
bejelentési kötelezettség megszegése miatt folytatott eljárás vezetésének módja; az ezen kötelezettségek megszegéséről szóló határozatok közzététele.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet és a Zenta
Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet, mely ügyiratok az általános ügyiratok elfogadása
iránti érdek bejelentése elmulasztásának eseteit a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének és a Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének
megsértéseként  előirányozzák,  továbbá  anyagi  jellegű  büntetéseket  irányoznak  elő  általános  ügyiratok  elfogadása  iránti  érdek  bejelentésének
elmulasztásáért.
A bejelentések jegyzéke létrehozásának folyamatában meghatározott következő elemek: szervezeti egység/testület a község keretében, amely vezeti a
jegyzéket;  a jegyzék vezetésének módja; az érdek bejelentésére irányuló kötelezettség végrehajtása figyelemmel kísérésének módja; a bejelentési
kötelezettség megszegése miatt folytatott eljárás vezetésének módja; az ezen kötelezettségek megszegéséről szóló határozatok közzététele.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. március 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 1.2.3.

Az intézkedés  megnevezése: Az  előírástervezetek  indokolás-kidolgozási  kötelezettségének  megállapítása,  külön  hangsúlyt  fektetve  a  közérdek
megindokolására, ami a konkrét előírással érvényesítésre és/vagy megvédésre kerül, illetve az okok, szükségletek és körülmények megindokolásával,
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melyek között az előírás elfogadásra kerül.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott kötelező jellegű útmutató a helyi előírások indokolásának kidolgozására, külön
hangsúlyt fektetve a közérdek megindokolására, ami a konkrét előírással érvényesítésre és/vagy megvédésre kerül, illetve az okok, szükségletek és
körülmények megindokolásával, melyek között az előírás elfogadásra kerül.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község
Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, mely ügyiratok előirányozzák a kötelező jellegű útmutatót a helyi
előírások  indokolásának  kidolgozására,  külön  hangsúlyt  fektetve  a  közérdek  megindokolására,  ami  a  konkrét  előírással  érvényesítésre  és/vagy
megvédésre kerül, illetve az okok, szükségletek és körülmények megindokolásával, melyek között az előírás elfogadásra kerül.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet és a Zenta
Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet, mely ügyiratok előirányozzák a kötelező jellegű
útmutatót  a  helyi  előírások  indokolásának  kidolgozására,  külön  hangsúlyt  fektetve  a  közérdek  megindokolására,  ami  a  konkrét  előírással
érvényesítésre és/vagy megvédésre kerül, illetve az okok, szükségletek és körülmények megindokolásával, melyek között az előírás elfogadásra kerül.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. március 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

1)  1.3.  cél:  A korrupció elhárított  kockázata a korrupció  kockázatát  tartalmazó előírások meghozatalát  megakadályozó mechanizmusok
bevezetése által

Célmutatók: Elfogadott  községi  szintű  közpolitikák,  melyekkel  a  korrupció  kockázatát  tartalmazó  előírások  meghozatalát  megakadályozó
mechanizmusok bevezetésre kerülnek. 

A mutató alapértéke: Zenta községben nem kerültek megteremtésre mechanizmusok a  korrupció kockázatát tartalmazó előírások meghozatalának
megakadályozására, nem került kinevezésre illetékes személy a helyi előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzésére; nincs biztosítva azon
személyek képzése, akik majdan ezen illetékességgel foglalkoznak; nem került megállapításra azon kötelezettség, hogy a korrupció kockázatelemzése
az  előírás-tervezettel  együtt  megküldésre  kerüljön  elfogadás  alkalmával,  sem  pedig  jelentéstételi  kötelezettség,  illetve  a  nyilvánosság
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megismertetésének kötelezettsége az előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzéseivel.

A mutató célzott (tervezett)  értéke: A HCST lefolytatásának eljárásában ki kell  nevezni  azon személyeket,  akik illetékesek lesznek a helyi
előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzésére, biztosítani kell a személyek képzését, a  Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet és a Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet
meghozatalával pedig meg kell állapítani azon kötelezettséget, hogy a korrupció kockázatelemzését az előírás-tervezettel együtt meg kell küldeni
elfogadás alkalmával, továbbá a jelentéstétel kötelezettségét, illetve a nyilvánosság előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzéseivel való
megismertetésének kötelezettségét.

Az intézkedés sorszáma: 1.3.1.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a község kapacitását beépített korrupciókockázatot tartalmazó előírások elfogadásának megakadályozására.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:  Megteremtett szervezési előfeltételek ezen illetékességgel való foglalkozásra/kinevezett
személy a helyi előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzésére; a majdan ezen illetékességgel foglalkozó személyek biztosított képzése;
azon megállapított kötelezettség, mely szerint a korrupció kockázatelemzése az előírás-tervezettel együtt megküldésre kell, hogy kerüljön elfogadás
alkalmával;  megállapított  jelentéstételi  kötelezettség,  illetve  a  nyilvánosság  megismertetésének  megállapított  kötelezettsége  az  előírások  által
tartalmazott korrupciókockázat elemzéseivel.

Tevékenységek: Megteremteni a szervezési előfeltételeket ezen illetékességgel való foglalkozásra:
- személyeket kinevezni a helyi előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzésére; 
- biztosítani a majdan ezen illetékességgel foglalkozó személyek képzését; 
-  megállapítani  azon  kötelezettséget,  mely  szerint  a  korrupció  kockázatelemzése  az  előírás-tervezettel  együtt  megküldésre  kell,  hogy  kerüljön
elfogadás alkalmával (ezen kötelezettséget a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel és a
Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel kell előirányozni); 
-  megállapítani  a  jelentéstétel  kötelezettségét,  illetve  a  nyilvánosság  előírások  által  tartalmazott  korrupciókockázat  elemzéseivel  való
megismertetésének kötelezettségét (ezen kötelezettséget a Zentai Községi Képviselő-testület  Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló
rendelettel és a Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel kell előirányozni).

A tevékenységek mutatói: Megteremtett szervezési előfeltételek ezen illetékességgel való foglalkozásra:
- kinevezett személyek a helyi előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzésére;
- a majdan ezen illetékességgel foglalkozó személyek lefolytatott képzése;
- azon megállapított kötelezettség, mely szerint a korrupció kockázatelemzése az előírás-tervezettel együtt megküldésre kell, hogy kerüljön elfogadás
alkalmával (ezen kötelezettség a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel és a Zenta Község
Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel került előirányozásra); 
- megállapított jelentéstételi kötelezettség, illetve a nyilvánosság előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzéseivel való megismertetésének
megállapított kötelezettsége (ezen kötelezettség a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel és
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a Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel került előirányozásra).

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő:2018. június 30.

Szükséges erőforrások: A helyi előírások által tartalmazott korrupciókockázat elemzésére illetékes személyek képzésének költségei.

Megjegyzések:

2. terület: Az érdek-összeférhetetlenség kezelése helyi szinten

A terület leírása: Helyi hatalmi szinten számos tisztségviselő van jelen a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,
97/08.,  53/10.,  66/11.  szám  –  Ab  határozat,  67/13.  szám  –  Ab  határozat,  112/13.  szám  –  hiteles  értelmezés,  és  8/15.  szám  –  Ab  határozat)
rendelkezéseinek  értemében.  Ők  jelentős  kihatással  rendelkeznek  a  határozatok  meghozatalának  eljárására,  illetve  módjukban  áll  dönteni  a
közérdekről, valamint határozatok meghozatalával (általános és egyedi) a közérdeket a magánérdeknek alárendelni, ami az érdek-összeférhetetlenség
egyik legáltalánosabb meghatározása. A helyi közösség egy jellemzője miatt, amit a humántőke elégtelen konkurenciájának nevezhetünk (elégtelen
számú szükséges  irányítói  és  vezetői  kapacitásokkal  rendelkező személy,  különösképpen a  kis  helyi  önkormányzatokban,  melyek a  demográfiai
trendek miatt  az  elnéptelenedés fázisában vannak)  gyakran sor kerül a hatalom és a befolyás monopolizálására,  illetve azon helyzetre,  melyben
kisszámú személy  rendelkezik  a  kulcspozíciókkal  a  helyi  közösség  működésének  különböző  területein  (köz-,  magán-  és  civil  szektor).  A helyi
önkormányzat sajátosságát képezi ebben a tekintetben az is, hogy a helyi tisztségviselők egy csoportja közvetlen választásokon került megválasztásra,
melynek következtében a funkciók összeférhetetlensége és az érdek-összeférhetetlenség valamivel eltérő szabályozása alá esnek. Ezen hatalmi szinten
a tisztségbe lépés módját, azaz a tisztségviselők ezen csoportjának közvetlen választását gyakran úgy értelmezik, mint a legitimitás bizonyos típusát,
melyre vonatkozóan úgy vélik, hogy eltörli a képviselők közérdek-képviseleti és -védelmi kötelezettségét, ami nem így van, éppen ellenkezőleg.
Mindezen  tényezők  kihatással  vannak  arra,  hogy  az  érdek-összeférhetetlenség  fellépő  formái  és  különféle  fajtái  jelen  vannak  helyi  szinten,  és
feltétlenül a helyi szintű korrupcióellenes terv szabályozása alá kell tartozniuk. A tisztségviselők mellett ezen a területen külön figyelmet kell szentelni
a tisztviselőknek, azaz a községi szervek alkalmazottainak.
A helyi szintű  érdek-összeférhetetlenség eseteit  fel  kell  ismerni  a  helyi dokumentumokban, mivel  mindig kérdéses,  hogy hány efféle  eset  jut  el
egyáltalán eljárásra az Ügynökséghez, ha a helyi közösség nem ismeri fel őket. A helyi közösségnek az első szintnek kell lennie, amely az efféle
viselkedési mintákat felismeri, megakadályozza, és az erre előirányozott eljárásba utalja.

2.1. cél: Fokozott átláthatóság a köztisztségviselők magánérdeke, illetve a hozzájuk kapcsolódó személyek magánérdeke, mint esetlegesen
érdek-összeférhetetlenséghez vezető körülmény fennállásának tekintetében 
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Célmutatók: Elfogadott/módosított helyi önkormányzati  szintű  közpolitikák,  melyek  teljes  átláthatóságot  tesznek  lehetővé  köztisztségviselők
magánérdekének, illetve hozzájuk kapcsolódó személyek magánérdekének fennállásáról.

A mutató  alapértéke: A HCST  kidolgozásának  pillanatában  a  községi  előírások  nem  biztosítják  a  köztisztségviselők  teljes  átláthatóságát  a
köztisztségviselők magánérdeke, illetve a hozzájuk kapcsolódó személyek magánérdeke fennállásának tekintetében.

A mutató célzott (tervezett)  értéke: A HCST lefolytatásának időszakában el kell  fogadni  a  Zentai Községi Képviselő-testület  Ügyrendjének
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,
ezen ügyiratokkal pedig elő kell irányozni azon rendelkezéseket, melyek fokozott átláthatóságot biztosítanak köztisztségviselők magánérdeke, illetve
hozzájuk kapcsolódó személyek magánérdeke, mint esetlegesen érdek-összeférhetetlenséghez vezető körülmény fennállásának tekintetében.

Az intézkedés sorszáma: 2.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a köztisztségviselők magánérdeke, illetve a hozzájuk kapcsolódó személyek magánérdeke bejelentésének
kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A községi köztisztségviselők (polgármester, képviselők, községi tanácstagok) tisztségbe
lépés alkalmával kötelesek a képviselő-testületi osztálynak bejelenteni saját és a hozzájuk kapcsolódó személyek magánjellegű érdekeltségeit, a szó
következő  értelmében:  vállalkozás  és  magánvállalat  feletti  tulajdon,  valamint  tulajdonrészek  magánvállalatokban;  tagság  magánvállalatok  egyéb
igazgatási/felügyeleti szerveiben; egyéb kapcsolatok és viszonyok a magánszektorhoz tartozó alanyokkal, melyek kihatással lehetnek a köztisztség
ellátására. 
Megállapított és nyilvánosan hozzáférhető jegyzék ezen bejelentésekről.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község
Községi  Tanácsa Ügyrendjének módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló rendeletet,  és  ezen ügyiratokkal  előirányozni  a  községi  köztisztségviselők
(polgármester,  képviselők,  községi  tanácstagok)  kötelezettségét,  miszerint  tisztségbe  lépés  alkalmával  kötelesek  a  képviselő-testületi  osztálynak
bejelenteni saját és a hozzájuk kapcsolódó személyek magánjellegű érdekeltségeit, a szó következő értelmében: vállalkozás és magánvállalat feletti
tulajdon,  valamint  tulajdonrészek  magánvállalatokban;  tagság  magánvállalatok  egyéb  igazgatási/felügyeleti  szerveiben;  egyéb kapcsolatok  és
viszonyok a magánszektorhoz tartozó alanyokkal, melyek kihatással lehetnek a köztisztség ellátására.

Létrehozni ezen bejelentések nyilvánosan hozzáférhető jegyzékét.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet és a Zenta
Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet, mely ügyiratokkal előirányozásra került a községi
köztisztségviselők (polgármester, képviselők, községi tanácstagok) kötelezettsége, miszerint tisztségbe lépés alkalmával kötelesek a képviselő-testületi
osztálynak  bejelenteni  saját  és  a  hozzájuk  kapcsolódó  személyek  magánjellegű  érdekeltségeit,  a  szó  következő  értelmében:  vállalkozás  és
magánvállalat feletti tulajdon, valamint tulajdonrészek magánvállalatokban; tagság magánvállalatok egyéb igazgatási/felügyeleti szerveiben; egyéb
kapcsolatok és viszonyok a magánszektorhoz tartozó alanyokkal, melyek kihatással lehetnek a köztisztség ellátására.
Létrehozott és nyilvánosan hozzáférhető jegyzék ezen bejelentésekről.
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Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018.március  30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 2.1.2.

Az  intézkedés  megnevezése: Megállapítani  a  köztisztségviselők,  illetve  a  hozzájuk  kapcsolódó  személyek  bejelentett  érdekei  kezelésének
kötelezettségét.

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Az  érdek  bejelentése  elmulasztásának  eseteire  anyagi  jellegű  büntetések  kerültek
előirányozásra, legalább a Községi Képviselő-testület és a Községi Tanács ügyrendje megsértésére vonatkozó büntetések fokozatában.
A jegyzék létrehozásának folyamatában a következő elemek kerültek meghatározásra: szervezeti egység/testület a község keretében, amely vezeti a
jegyzéket;  a jegyzék vezetésének módja; az érdek bejelentésére irányuló kötelezettség végrehajtása figyelemmel kísérésének módja; a bejelentési
kötelezettség megszegése miatt folytatott eljárás vezetésének módja; az ezen kötelezettségek megszegéséről szóló határozatok közzététele.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet és a Zenta Község
Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, és ezen ügyiratokkal anyagi jellegű büntetéseket irányozni elő érdek
bejelentése elmulasztásának eseteire, mely eseteknek a Községi Képviselő-testület, illetve a Községi Tanács Ügyrendjének megsértését kell képezniük.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet és a Zenta
Község  Községi  Tanácsa  Ügyrendjének  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott  rendelet,  mely  ügyiratok  anyagi  jellegű  büntetéseket
irányoznak  elő  érdek  bejelentése  elmulasztásának  eseteire,  mely  esetek  a  Községi  Képviselő-testület,  illetve  a  Községi  Tanács  Ügyrendjének
megsértését képezik

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. június  30.
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Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

2.2. cél: Létrehozott mechanizmus a „közfelhatalmazások kereskedelmének” megakadályozására 

Célmutatók: Nyilvános  betekintés  lehetővé  tétele  a  községi  szervek,  valamint  a  község  által  alapított  közszolgálatok,  közvállalatok  és  egyéb
szervezetek, valamint tisztségviselők (tisztségviselők a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény értelmében) .

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában egyetlen ügyirattal sem kerül megállapításra a községi szervek, illetve  a község által
alapított  közszolgálatok,  közvállalatok  és  egyéb  szervezetek azon  kötelezettsége,  mely  szerint  közzé  kell  tenniük  az  általuk  tisztségviselőkkel
(tisztségviselőkkel a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény értelmében).

A mutató  célzott  (tervezett)  értéke:  A HCST lefolytatásának  időszakában  el  kell  fogadni  a Zentai Községi  Képviselő-testület  Ügyrendjének
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, a Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, és
a Zenta község által alapított közvállalatok és közintézmények megalapításáról szóló rendeletek módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeleteket,
ezen ügyiratok rendelkezéseivel pedig meg kell állapítani a községi szervek, valamint a község által alapított közszolgálatok, közvállalatok és egyéb
szervezetek azon kötelezettségét, mely szerint közzé kell tenniük az általuk  tisztségviselőkkel (tisztségviselőkkel a Korrupcióellenes Ügynökségről
szóló törvény értelmében).

Az intézkedés sorszáma: 2.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a  községi szervek, valamint a község által alapított közszolgálatok, közvállalatok és egyéb szervezetek
azon kötelezettségét, mely szerint közzé kell tenniük az általuk tisztségviselőkkel (tisztségviselőkkel a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény
értelmében), valamint a községi szervek alkalmazottaival megkötött szerződéseket .

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Azon ügyirat elfogadása, mely majdan ezen kötelezettséget szabályozza;
Minden szerződés közzétételre került a község honlapján, a személyes adatok védelmét szabályozó előírások rendelkezéseivel összhangban.

Tevékenységek: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet, a Zenta Község Községi Tanácsa
Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet, és a Zenta község által alapított közvállalatok és közintézmények megalapításáról szóló
rendeletek módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletek meghozatalával meg kell állapítani a  községi szervek, valamint a község által alapított
közszolgálatok,  közvállalatok  és  egyéb  szervezetek  azon  kötelezettségét,  mely  szerint  közzé  kell  tenniük  az  általuk  tisztségviselőkkel
(tisztségviselőkkel a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény értelmében), valamint a községi szervek alkalmazottaival megkötött szerződéseket
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(minden szerződést, a munkaszerződés kivételével – például: vállalkozási szerződés, ideiglenes és alkalmi teendőkről szóló szerződés, és hasonlók).

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló meghozott rendelet, a Zenta
Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló meghozott rendelet, és a Zenta község által alapított közvállalatok és
közintézmények megalapításáról  szóló rendeletek  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  meghozott  rendeletek,  mely  ügyiratokkal  megállapításra
került a községi szervek, valamint a község által alapított közszolgálatok, közvállalatok és egyéb szervezetek azon kötelezettsége, mely szerint közzé
kell tenniük az általuk tisztségviselőkkel (tisztségviselőkkel a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény értelmében), valamint a községi szervek
alkalmazottaival megkötött szerződéseket (minden szerződést, a munkaszerződés kivételével – például: vállalkozási szerződés, ideiglenes és alkalmi
teendőkről szóló szerződés, és hasonlók).

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. június 30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

2.3. cél: A községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlensége eseteinek csökkentése

Célmutatók: Létrehozott hatékony mechanizmusok a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségének kezelésére.

A mutató alapértéke: Az érdek-összeférhetetlenségről szóló befejezett eljárások száma az alkalmazottak érdek-összeférhetetlenségének fennállásáról
alkotott gyanú eseteinek számához viszonyítva.

A mutató célzott (tervezett) értéke: Az érdek-összeférhetetlenségről szóló befejezett eljárások száma az alkalmazottak érdek-összeférhetetlenségének
fennállásáról alkotott gyanú eseteinek számához viszonyítva.

Az intézkedés sorszáma: 2.3.1.

Az intézkedés megnevezése: Általános ügyirattal szabályozni a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségének területét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:
- Meghatározott eljárás érdek-összeférhetetlenség gyanúja eseteiben való eljárásra; 
- Meghatározott eljárás érdek-összeférhetetlenség gyanújának bejelentésére;
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- Az alkalmazottak érdek-összeférhetetlensége a község belső ügyirataiban a munkakötelezettség súlyosabb megsértéseként került meghatározásra.

Tevékenységek:  Ügyirat  meghozatala,  mellyel  szabályozásra  kerül  a  községi  szervek  alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségének  területe;
meghatározott  eljárás  érdek-összeférhetetlenség  gyanúja  eseteiben  való  eljárásra;  meghatározott  eljárás  érdek-összeférhetetlenség  gyanújának
bejelentésére;  az  alkalmazottak  érdek-összeférhetetlensége  a  község  belső  ügyirataiban  a  munkakötelezettség  súlyosabb  megsértéseként  került
meghatározásra.

A tevékenységek mutatói: Meghozott ügyirat, mellyel szabályozásra került a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségének területe;
meghatározott  eljárás  érdek-összeférhetetlenség  gyanúja  eseteiben  való  eljárásra;  meghatározott  eljárás  érdek-összeférhetetlenség  gyanújának
bejelentésére;  az  alkalmazottak  érdek-összeférhetetlensége  a  község  belső  ügyirataiban  a  munkakötelezettség  súlyosabb  megsértéseként  került
meghatározásra.

Felelős alanyok:            -  Zenta Község  Községi Tanácsának  elnöke;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő:2018. December 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések

Az intézkedés sorszáma: 2.3.2.

Az intézkedés megnevezése: Testületet létrehozni a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:  - A testület meghatározott összetétele;
                                                                                                 - A testület tagjainak kinevezésére irányuló meghatározott eljárás.

Tevékenységek:  -  Elfogadni  a  községi  szervek  alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló  előírások  alkalmazására  illetékes  testület
létrehozásáról szóló ügyiratot, ezen ügyirattal pedig meghatározni a testület összetételét és a testület tagjainak kinevezésére irányuló eljárást;
-  Határozatot  hozni  a  községi  szervek  alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló  előírások  alkalmazására  illetékes  testület  tagjainak
kinevezéséről.

A tevékenységek mutatói: - Elfogadott ügyirat a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes
testület létrehozásáról, mely ügyirattal meghatározásra került a testület összetétele és a testület tagjainak kinevezésére irányuló eljárás;
-  Meghozott  határozat  a  községi  szervek  alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló  előírások  alkalmazására  illetékes  testület  tagjainak
kinevezéséről.

Felelős alanyok :         - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.
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Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 2.3.3.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület
kapacitását.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:  - Biztosított személyzeti és anyagi feltételek a testület munkájához; 
                                                                                                 - A testület tagjainak lefolytatott képzése.

Tevékenységek:  -  Biztosítani  a  községi  szervek  alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló  előírások  alkalmazására  illetékes  testület
munkájához szükséges helyiséget, számítógépet és egyéb műszaki feltételeket;
- Biztosítani a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes  testület munkájának figyelemmel
kísérését végző adminisztratív személyzetet;
- Biztosítani a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes  testület tagjainak munkájáért járó
térítményhez szükséges pénzeszközöket;
- Biztosítani a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület tagjainak képzését;

- Biztosítani a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület képzéséhez szükséges pénzeszközöket.

A tevékenységek mutatói: - A községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület munkájához szükséges
biztosított helyiség, számítógép és egyéb műszaki feltételek;
- A községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület munkájának figyelemmel kísérését végző biztosított
adminisztratív személyzet;
- A községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes  testület tagjainak munkájáért járó térítményhez szükséges
biztosított pénzeszközök;
- A községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület tagjainak biztosított képzése;
- A községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület képzéséhez szükséges biztosított pénzeszközök.

Felelős alany: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: 
-  pénzeszközök a  községi  szervek alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló  előírások alkalmazására  illetékes  testület  munkájához  szükséges  helyiség
felszerelésére;
- a  községi  szervek  alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló  előírások  alkalmazására  illetékes  testület  munkájának  figyelemmel  kísérését  végző
adminisztratív személyzet;
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- a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület tagjainak képzése;
- a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes  testület tagjainak munkájáért járó térítményhez szükséges
pénzeszközök;
- a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület képzéséhez szükséges pénzeszközök.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 2.3.4.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület és a HCST
alkalmazását figyelemmel kísérő testület közötti érdek-összeférhetetlenség kezeléséről szóló jelentéstétel koordinálását és mechanizmusát.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:  
- Létrehozott eljárás az azon esetekről való jelentéstételre, melyekben a testület döntött;
- A testület munkájáról szóló közzétett jelentés.

Tevékenységek: -  Elfogadni  a községi  szervek alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló előírások alkalmazására illetékes  testület  létrehozásáról  szóló
ügyiratot, és ezen ügyiratban meghatározni az azon esetekről való jelentéstétel eljárását, melyekben a testület döntött, valamint a testület munkájáról szóló jelentés
közzétételének kötelezettségét.
-  A testület  munkája  folyamán  végrehajtani  a  községi  szervek  alkalmazottai  érdek-összeférhetetlenségéről  szóló  előírások  alkalmazására  illetékes  testület
létrehozásáról szóló ügyirat rendelkezéseit, azon részt illetően, mely az azon esetekről való jelentéstétel eljárását szabályozza, melyekben a testület döntött, illetve
amely a testület munkájáról szóló jelentés közzétételének kötelezettségét szabályozza.

A tevékenységek mutatói:
- Elfogadott ügyirat a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület létrehozásáról, mely
ügyiratban meghatározásra került  az azon esetekről való jelentéstétel  eljárása,  melyekben a testület  döntött,  valamint a testület  munkájáról szóló
jelentés közzétételének kötelezettsége.
- a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására irányuló  azon esetekről való jelentéstétel eljárásának
következetesen végrehajtott eljárása, melyekben a testület döntött.
- A testület munkájáról szóló közzétett jelentés.

Felelős alanyok:
 - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
 - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői;
 - a községi szervek alkalmazottai érdek-összeférhetetlenségéről szóló előírások alkalmazására illetékes testület.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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3. terület: A korrupció feltárása a bejelentő védelmén keresztül, és a szolgáltatások használóinak a községi szervek alkalmazottainak 
munkájára vonatkozó bejelentéseinek és beadványainak kezelésén keresztül

A terület  leírása:  Az alkalmazottak  (bejelentők)  és/vagy a községi  szervek szolgáltatásainak használói  felől  érkező,  korrupció  gyanújáról  szóló
bejelentésekkel lehetővé válik a lehetséges korrupciós esetek – melyekre sor került – feltárása és szankcionálása. Ezen mechanizmusoknak egyidejűleg
megelőző szerepük is van, mivel létük elriasztja a korrupciós cselekvések potenciális szereplőit. A korrupció vagy más szabálytalanságok gyanújának,
valamint a tisztviselők eljárásának – melyek nem mindig kapcsolódnak korrupcióhoz – bejelentésére szolgáló mechanizmusok jelentősége miatt fontos
ezen mechanizmusokat részletesen kidolgozni, működésük lehetőségét pedig minden községben lehetővé tenni. Emellett a korrupció gyanúját bejelentő
személyek védelme külön kihívást képez ezen területen, amire külön figyelmet kell fordítani.

Amikor korrupció gyanújának bejelentéséről és korrupció gyanúját bejelentő személyek védelméről van szó, ezen terület a bejelentők védelméről szóló
törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 128/2014. szám) került szabályozásra, mely törvény a 2014. év végén került elfogadásra, és 2015. június 1-
jétől  került  alkalmazásra.  A törvény 16. szakasza értelmében a tíznél  több alkalmazottal  rendelkező valamennyi  munkáltató (ennélfogva minden
hatósági  szerv  is)  köteles  általános  ügyirattal  szabályozni  a  belső  bejelentés  eljárását,  általános  ügyiratát  pedig  az  intézményben  látható  helyen
kifüggeszteni. A helyi korrupcióellenes tervvel azonban meg kell erősíteni a törvény és a belső ügyirat alkalmazásának és figyelemmel kísérésének
mechanizmusát,  éspedig  mindenekelőtt  az  alkalmazottak tájékoztatásán  keresztül  a  jogi  keretből  eredő jogosultságokról  és  kötelezettségekről,  az
ügyirat alkalmazása és az ügyiratról való jelentéstétel kötelező mechanizmusán keresztül, valamint 

a korrupció gyanújára irányuló bejelentések fogadására illetékes személyek megfelelő képzésén keresztül. Ekképpen minden község tovább erősítené
ezen területet, illetve bizonyítaná a bejelentők védelmének területét illető meglévő és kötelező jellegű előírások megfelelő és érdemi alkalmazása iránti
elkötelezettségét.  

A helyi önkormányzatról szóló törvény 71. szakasza értelmében a helyi önkormányzat szervei és szolgálatai kötelesek mindenki számára lehetővé tenni
a munkájukra és foglalkoztatottjaik helytelen magatartására vonatkozó panasz benyújtását. Ha a panasztevő választ követelt, a helyi önkormányzat
szervei és szolgálatai 30 napos határidőn belül kötelesek válaszolni a benyújtott panaszra. A törvény ezen szakaszával jogi keret került biztosításra,
amely lehetővé teszi a községi szervek munkájának korrigálását az ügyfelek különböző területeken benyújtott panaszaival összhangban, így azokkal is,
melyek korrupcióra, korrupció gyanújára, vagy a szervek és a polgárok közötti egyéb viszonyokra vonatkoznak, melyeknek korrupció az oka vagy a
következménye. A hatékony panasztételi mechanizmusok hiánya okozta kár kétszeres. A szolgáltatások használói jogainak sérülésére és az azokkal
való visszaélésre kerülhet sor azon tény miatt,  hogy nincs lehetőség a hivatalnok magatartását panasszal korrigálni.  Intézményi szinten a község
elveszíti  annak  lehetőségét,  hogy  rendszeresen  figyelemmel  kísérje  a  panaszokat  és  korrigálja  munkáját  a  polgároktól  érkezett  reakciókkal
összhangban. Ez miatt hatékony panasztételi eljárások bevezetése a helyi korrupcióellenes terv egyik tevékenységi területét képezheti. Hatékony és
effektív  panasztételi  mechanizmusok  léte  mellett  a  községnek  foglalkoznia  kellene  azok  végrehajtásával  is,  illetve  a  reagálással,  valamint  azok
tartalmának elemzésével.  Erre eljárást  kell  előirányozni és felelősöket meghatározni,  valamint ezen folyamatot közzétenni,  oly módon, hogy az a
használók legszélesebb köre számára elérhetővé váljon.

3.1. cél: Az előírások teljes körű alkalmazása és figyelemmel kísérése a bejelentők védelmének területén
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Célmutatók: Biztosított megfelelő mechanizmusok a bejelentők védelméről szóló törvény alkalmazására és figyelemmel kísérésére.

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában Zenta községben meghozatalra  került  a Zenta község szerveiben a belső bejelentés
módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/15. szám), azonban el kell végezni a meglévő szabályzat felülvizsgálatát, a szabályzat
alkalmazásáról  szóló  jelentéstétel  kötelezettségének  és  a  jelentés  közzététele  kötelezettségének  megállapításáról  szóló  rendelkezések  meglétének
tekintetében,  a személyes  adatok védelmét  szabályozó előírásokkal  összhangban, majd meg kell  hozni a szabályzat  módosítását  és kiegészítését,
amennyiben arra szükség mutatkozik.
A HCST kidolgozásának  pillanatában  Zenta  községben a bejelentéssel  kapcsolatos  információk  átvételére  és  eljárások  vezetésére  felhatalmazott
személyek  meghatározásáról  szóló  határozattal  (Zenta  Község  Hivatalos  Lapja,  16/15.  szám)  kinevezésre  került  a  bejelentéssel  kapcsolatos
információk átvételére és eljárások vezetésére felhatalmazott  személy,  azonban a személy nem lett megfelelően kiképezve ezen területet  illetően,
ahogyan Zenta község szerveinek alkalmazottai sem. A HCST kidolgozásának pillanatában Zenta községben korrupcióellenes tanácsadás nem került
megszervezésre,  melynek  keretében  a  bejelentők  bejelentéseinek  átvételével  és  az  azok  szerinti  eljárással  megbízott  személyek  rendszeresen
válaszolnának az alkalmazottak kérdéseire és dilemmáira, valamint tanácsokat adnának ezen területet illetően.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában el kell végezni a Zenta község szerveiben a belső bejelentés módjáról szóló
meglévő szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/15. szám) felülvizsgálatát a szabályzat alkalmazásáról szóló jelentéstétel kötelezettségének és a
jelentés  közzététele  kötelezettségének  megállapításáról  szóló  rendelkezések  meglétének  tekintetében,  a  személyes  adatok  védelmét  szabályozó
előírásokkal összhangban, majd meg kell hozni a szabályzat módosítását és kiegészítését, amennyiben arra szükség mutatkozik.
A bejelentéssel kapcsolatos információk átvételére és eljárások vezetésére felhatalmazott személyt megfelelően ki kell képezni ezen területet illetően,
továbbá Zenta község szerveinek alkalmazottainak képzését is el kell végezni.
Meg kell szervezni a korrupcióellenes tanácsadást, melynek keretében a bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok szerinti eljárással megbízott
személyek rendszeresen válaszolnának az alkalmazottak kérdéseire és dilemmáira, valamint tanácsokat adnának ezen területet illetően.

Az intézkedés sorszáma: 3.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Mechanizmust létrehozni a bejelentők védelméről szóló törvény alkalmazásának figyelemmel kísérésére.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:
- Megállapított kötelezettség a belső bejelentés eljárására és a bejelentők bejelentései szerinti eljárásra vonatkozó belső ügyirat alkalmazására és az
arról való jelentéstételre vonatkozóan;
- Megállapított kötelezettség a belső bejelentés eljárására és a bejelentők bejelentései szerinti eljárásra vonatkozó belső ügyirat alkalmazásáról szóló
jelentés közzétételére vonatkozóan, a személyes adatok védelmét szabályozó előírásokkal összhangban. 

Tevékenységek: Elvégezni  a Zenta község szerveiben a belső bejelentés módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/15. szám)
felülvizsgálatát,  és  amennyiben  szükséges  meg  kell  állapítani  a  szabályzat  alkalmazásáról  való  jelentéstétel  kötelezettségét  és  a  szabályzat
alkalmazásáról szóló jelentés közzétételének kötelezettségét, a személyes adatok védelmét szabályozó előírásokkal összhangban.

A tevékenységek mutatói: A Zenta község szerveiben a belső bejelentés módjáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/15. szám)
módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott  szabályzat,  mely  módosításokkal  és  kiegészítésekkel  megállapításra  került  a  szabályzat
alkalmazásáról  való  jelentéstétel  kötelezettsége  és  a  szabályzat  alkalmazásáról  szóló  jelentés  közzétételének  kötelezettsége,  a  személyes  adatok
védelmét szabályozó előírásokkal összhangban.

1881



Felelős alanyok: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 3.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni és megerősíteni a bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok szerinti eljárással megbízott személyek
kapacitásait.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: 
A bejelentők bejelentéseinek átvételével és azok szerinti eljárással megbízott személyek kapacitásainak létrehozása és megerősítése legkevesebb az
alábbiakat foglalja megában:
- Ezen területet érintő megfelelő képzések megszervezése és/vagy a személyek ezekre történő utalása;
- Az alkalmazottak képzésének megszervezése ezen területet illetően;
- Korrupcióellenes tanácsadás megszervezése,  melynek keretében a bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok szerinti eljárással megbízott
személyek rendszeresen válaszolnának az alkalmazottak kérdéseire és dilemmáira, valamint tanácsokat adnának ezen területet illetően.

Tevékenységek: 
- A bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok szerinti eljárással megbízott személyt megfelelő képzésekre utalni ezen területet illetően;
- Az alkalmazottak képzését megszervezni ezen területet illetően;
- Korrupcióellenes tanácsadást megszervezni,  melynek keretében a bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok szerinti  eljárással megbízott
személyek rendszeresen válaszolnának az alkalmazottak kérdéseire és dilemmáira, valamint tanácsokat adnának ezen területet illetően.

A tevékenységek mutatói:
- A bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok szerinti eljárással megbízott személy megfelelő képzésekre került utalásra ezen területet illetően;
- Az alkalmazottak megszervezett képzése ezen területet illetően;
-  Megszervezett  korrupcióellenes tanácsadás,  melynek keretében a bejelentők bejelentéseinek átvételével  és az azok szerinti  eljárással megbízott
személyek rendszeresen válaszolnak az alkalmazottak kérdéseire és dilemmáira, valamint tanácsokat adnak ezen területet illetően.

Felelős alanyok:
- a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
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Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások:
- a bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok szerinti eljárással megbízott személyek ezen területet illető képzésének költségei;
- a korrupcióellenes tanácsadás megszervezésének és fenntartásának költségei, melynek keretében a bejelentők bejelentéseinek átvételével és az azok
szerinti eljárással megbízott személyek rendszeresen válaszolnak az alkalmazottak kérdéseire és dilemmáira, valamint tanácsokat adnak ezen területet
illetően.

Megjegyzések:

3.2. cél: Az információk nyilvántartásba vétele és a megszervezés módosítása a községben, a külső környezetből érkező bejelentésekkel és
beadványokkal összhangban.

Célmutatók: Létrehozott mechanizmus az ügyfelek községi szervek munkájával kapcsolatos bejelentéseinek és beadványainak benyújtására és az

ezek szerinti eljárásra.

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nincs létrehozott mechanizmus az információk nyilvántartásba vételére és a
megszervezés  módosítására  a  külső környezetből  érkező bejelentésekkel  és  beadványokkal  összhangban,  sem pedig  létrehozott  mechanizmus  az
ügyfelek községi szervek munkájával kapcsolatos bejelentéseinek és beadványainak benyújtására és az ezek szerint eljárásra.

A mutató célzott (tervezett) értéke:  A HCST lefolytatásának időszakában belső ügyiratot kell hozni, mely szabályozza a községi alkalmazottak
munkájára benyújtott panasztétel eljárását, mely módon létrehozásra kerül a mechanizmus az információk nyilvántartásba vételére és a megszervezés
módosítására  a  külső  környezetből  érkező  bejelentésekkel  és  beadványokkal  összhangban,  valamint  mechanizmus  az  ügyfelek  községi  szervek
munkájával kapcsolatos bejelentéseinek és beadványainak benyújtására és az ezek szerint eljárásra.

Az intézkedés sorszáma: 3.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani az ügyfelek községi szervek munkájával kapcsolatos bejelentéseinek és beadványainak benyújtására és az
ezek szerint eljárásra szolgáló mechanizmus működőképességét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: 
- A községi alkalmazottak munkájára irányuló panasztétel szabályozott eljárása; 
- A községi alkalmazottak munkájára irányuló panasztétel eljárása közzétételre került a község honlapján és az ügyfelek számára látható helyen a
község helyiségeiben;
- A községi szervek ügyfelek beadványai szerinti eljárásának hatékonyságáról szóló időszakos elemzések kidolgozásának megállapított kötelezettsége; 
- Az időszakos jelentések közzétételre kerültek a község honlapján;
- Megszervezésre került az ügyfelek beadványai szerinti eljárásra meghatározott személyek képzése. 
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Tevékenységek: 
- Belső ügyirat meghozatala, mely szabályozza a községi alkalmazottak munkájára irányuló panasztétel eljárását, a községi alkalmazottak munkájára
irányuló panasztétel eljárását közzé kell tenni a község honlapján és az ügyfelek számára látható helyen a község helyiségeiben, meg kell állapítani a
községi szervek ügyfelek beadványai szerinti eljárásának hatékonyságáról szóló időszakos elemzések kidolgozásának kötelezettségét, és az időszakos
jelentések közzétételének kötelezettségét a község honlapján;
 - Az ügyfelek beadványai szerinti eljárásra meghatározott személyek képzésének biztosítása.

A tevékenységek mutatói:
-  Elfogadott  belső  ügyirat,  mely  szabályozza  a  községi  alkalmazottak  munkájára  irányuló  panasztétel  eljárását,  szabályozza,  hogy  a  községi
alkalmazottak  munkájára  irányuló  panasztétel  eljárása  közzétételre  kerül  a  község  honlapján  és  az  ügyfelek  számára  látható  helyen  a  község
helyiségeiben, létrehozza a községi szervek ügyfelek beadványai szerinti eljárásának hatékonyságáról szóló időszakos elemzések kidolgozásának

kötelezettségét, továbbá az időszakos jelentések községi honlapon való közzétételének kötelezettségét.
- Az ügyfelek beadványai szerinti eljárásra meghatározott személyek lefolytatott képzése.

Felelős alanyok: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője.

Határidő: 2018. június 30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

4. terület: A község és község által alapított és részben vagy teljes mértékben a község által finanszírozott és ellenőrzött közszolgálatok,
közvállalatok és egyéb szervezetek közötti viszony 

A terület leírása:  A község intézményeket, szolgálatokat, szervezeteket és közvállalatokat alapít és finanszíroz, valamint felügyeletet gyakorol a
munkájuk felett,  melyeket  a  helyi  lakosság számára köz-  és  általános érdekű illetékességek ellátásával  bíz  meg.  Ezen szervek száma,  fajtája  és
tevékenységi köre községenként változik, azonban mindegyikük esetében azonos, hogy a (nem)működésükért való felelősség az ezeket alapító és
ellenőrző községi szerveket terheli, melynek korrupcióellenes szempontból is szabályoznia kell az imént említett szervek munkáját.

A község és az általa alapított közvállalatok, szolgálatok, szervezetek és intézmények közötti viszonyok nem egyértelműek és nem egyszerűek. Egyes
esetekben ezen alanyok nem formálisan nagyon erőssé és a község által elégtelenül ellenőrzötté válnak. A kapcsolatokat még tovább bonyolítja a tény,
hogy ezen szervek bizonyos része saját  forrásokból is finanszírozásra kerül,  kommerciális  feltételek között  nyújt  szolgáltatásokat,  gyakran pedig
monopóliumot  képeznek  meghatározott  szolgáltatások  nyújtásának  területén,  ami  tovább  erősíti  (nem)  formális  erejüket  és  helyzetüket.  Egyes
általános érdekű területeken megosztott illetékesség áll fenn a helyi és a köztársasági intézmények között, melyekben az irányítás és ellenőrzés egy
részét a község, másik részét pedig köztársasági szervek végzik. A községek igen eltérő kapacitása az ezen területeken átruházott illetékességekkel
való  foglalkozásra  gyakran  egyenlőtlen  gyakorlatot  és  rossz  irányítást,  valamint  az  ezen  hatósági  szervek  munkája  feletti  ellenőrzés  hiányát
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eredményezi, ami kedvező feltételeket teremt a korrupció, különösképpen a „politikai korrupció” számára. Mindezek miatt a helyi korrupcióellenes
terveknek intézkedéseket kell tartalmazniuk a község és azon szervek közötti viszony szabályozására, melyek működéséért a község felel.

A HCST ezen része két részre került felosztásra – az egyik a közvállalatok irányítására vonatkozik, mivel a törvényhozó a meglévő jogi kerettel
jelentősen nagyobb figyelmet szentelt ezen hatósági szervtípusoknak; emellett a közvélemény figyelme a korrupció elleni közdelem szempontjából
nagyobb a közvállalatok esetében a község által alapított egyéb szervekhez viszonyítva, mindenekelőtt azok jelentősége és a rendelkezésükre álló
költségvetés miatt. A másik rész a korrupció azon kockázataira vonatkozik, mely a község és nem közvállalatok közé tartozó más hatósági szervek
közötti reláción jön létre, melyeket helyi szintű közszolgálatok, intézmények és szervezetek széles spektruma képez. A hatósági szervek mindkét 

típusára egyaránt vonatkozó intézkedések egy része (mint a munka figyelemmel kísérése és pénzügyi ellenőrzés) a második részben kerül megadásra,
mely az összes hatósági szervre vonatkozik.

4.1. cél: Elhárított korrupciókockázat a meglévő helyi szintű közvállalat-irányítási rendszerben.

Célmutatók:  Elfogadott  községi  szintű  közpolitikák,  melyek  csökkentik  a  meglévő diszkrecionális  jogköröket,  létrehozzák  a  döntéshozatal
kritériumait, erősítik az ellenőrzési rendszert, és megnövelik az átláthatóságot a helyi szintű közvállalat-irányítás területén.

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában sem a község területén elhelyezkedő közvállalatok alapító okiratában, sem a Zentai
Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjében nem kerültek előirányozásra mechanizmusok, melyek községi szinten
csökkentenék a meglévő diszkrecionális jogköröket, létrehoznák a döntéshozatal kritériumait, erősítenék az ellenőrzési rendszert, és megnövelnék az
átláthatóságot a helyi szintű közvállalat-irányítás területén.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában a község területén elhelyezkedő közvállalatok alapító okiratában, valamint
a Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjében elő kell irányozni olyan mechanizmusokat, melyek községi
szinten csökkentik a meglévő diszkrecionális jogköröket, létrehozzák a döntéshozatal kritériumait, erősítik az ellenőrzési rendszert, és megnövelik az
átláthatóságot a helyi szintű közvállalat-irányítás területén.

Az intézkedés sorszáma: 4.1.1

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  feltételek  kitöltöttségének  megindokolását  tartalmazó  jelöltlista  összeállításának  kötelezettségét  a
közvállalatok felügyelő bizottsági tagjaira vonatkozóan. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A Községi Képviselő-testület a közvállalat felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak
kinevezési  eljárása  előtt  külön  bizottságot  vagy  más  testületet  alakít,  melynek  feladata  a  feltételek  kitöltöttségének  megindokolását  tartalmazó
jelöltlista összeállítása, melyet ezután megküld a Képviselő-testület plenáris ülésére, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak kinevezése céljából.  
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Tevékenységek: Meghozni  a  zentai  Kommunális-lakásgazdálkodási  Közvállalat  és  a  zentai  Elgas  Közvállalat  megalapításáról  szóló  rendeletek
módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  rendeleteket,  melyekkel  előirányozásra  kerül,  hogy  a  Községi  Képviselő-testület  a  közvállalat  felügyelő
bizottsága elnökének és tagjainak kinevezési eljárása előtt külön bizottságot vagy más testületet alakít, melynek feladata a feltételek kitöltöttségének
megindokolását tartalmazó jelöltlista összeállítása, melyet ezután megküld a Képviselő-testület plenáris ülésére, a felügyelő bizottság elnökének és
tagjainak kinevezése céljából.

A tevékenységek mutatói: A zentai  Kommunális-lakásgazdálkodási  Közvállalat  és  a  zentai  Elgas  Közvállalat  megalapításáról  szóló  rendeletek
módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott  rendeletek,  melyekkel  előirányozásra  került,  hogy  a  Községi  Képviselő-testület  a  közvállalat
felügyelő  bizottsága  elnökének és  tagjainak kinevezési  eljárása  előtt  külön bizottságot  vagy más  testületet  alakít,  melynek feladata  a  feltételek
kitöltöttségének megindokolását tartalmazó jelöltlista összeállítása, melyet ezután megküld a Képviselő-testület plenáris ülésére, a felügyelő bizottság
elnökének és tagjainak kinevezése céljából.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018.06.30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni azon eljárás szabályozásának kötelezettségét, melyben a község illetékes szerve megvitatja a felügyelő
bizottság javaslatait, az eljárás határidőivel.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott ügyirat,  mely szabályozza azon eljárást,  melyben a község illetékes szerve
megvitatja a felügyelő bizottság javaslatait, az eljárás határidőivel. 

Tevékenységek:  Elfogadni a Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet vagy más külön általános
ügyiratot, mely szabályozza azon eljárást, melyben a község illetékes szerve megvitatja a felügyelő bizottság javaslatait, az eljárás határidőivel.

A tevékenységek mutatói: A Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott rendelet vagy elfogadott más
külön általános ügyirat,  mely szabályozza azon eljárást,  melyben a község illetékes szerve megvitatja a felügyelő bizottság javaslatait,  az eljárás
határidőivel.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.
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Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.1.3

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  a  közvállalatok  igazgatóinak  kinevezésre  irányuló  pályázat  lefolytatására  illetékes  bizottság  tagjai
kinevezésének feltételeit és kritériumait. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott ügyirat, mely előirányozza a közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló
pályázat lefolytatására illetékes bizottság tagjai kinevezésének feltételeit és kritériumait.

Tevékenységek: Elfogadni a község területén elhelyezkedő közvállalatok alapító okiratainak módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeleteket, és
ezen ügyiratokban előirányozni  a  közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló pályázat  lefolytatására illetékes bizottság tagjai  kinevezésének
feltételeit és kritériumait.

A tevékenységek  mutatói:  A község  területén  elhelyezkedő  közvállalatok  alapító  okiratainak  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott
rendeletek, mely ügyiratokkal előirányozásra kerültek  a közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló pályázat lefolytatására illetékes bizottság
tagjai kinevezésének feltételei és kritériumai.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.1.4.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló pályázat lefolytatására illetékes bizottsági tagok érdek-
összeférhetetlensége kezelésének elemeit. 
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Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az érdek-összeférhetetlenség kezelésének elemei legkevesebb a következőket ölelik fel:
pályázat  résztvevőivel  kapcsolatos  magánérdekűség  hiányáról  szóló  nyilatkozat  aláírása,  kirekesztés  intézményének  létrehozása  magánérdekűség
fennállása esetén, azon bizottsági tag felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt, valamint
azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

Tevékenységek: Elfogadni a község területén elhelyezkedő közvállalatok alapító okiratainak módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeleteket, és
előirányozni az érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemeit, melyek alatt legkevesebb a következők értendők:  pályázat résztvevőivel kapcsolatos
magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása, kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén, azon bizottsági tag
felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül,  hogy érdek-összeférhetetlenségben állt,  valamint azon ügyiratok megsemmisítése
intézményének létrehozása, melyekre vonatkozóan megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenség fennállásának körülményei között kerültek
meghozatalra.

A tevékenységek  mutatói: A község  területén  elhelyezkedő  közvállalatok  alapító  okiratainak  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott
rendeletek,  melyekkel előirányozásra kerültek  az érdek-összeférhetetlenség kezelésének elemei,  melyek alatt  legkevesebb a következők értendők:
pályázat  résztvevőivel  kapcsolatos  magánérdekűség  hiányáról  szóló  nyilatkozat  aláírása,  kirekesztés  intézményének  létrehozása  magánérdekűség
fennállása esetén, azon bizottsági tag felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt, valamint
azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

Felelős alanyok: a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke.

Határidő: 2019. december 31,

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.1.5

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani a közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló pályázat lefolytatására illetékes bizottság munkájának
nyilvánosságát.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község honlapján közzé kell tenni a közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló
pályázat lefolytatására illetékes bizottság munkájáról szóló valamennyi dokumentumot (jegyzőkönyvek, határozatok, egyebek).

Tevékenységek: 
- Elfogadni a község területén elhelyezkedő közvállalatok alapító okiratainak módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeleteket, és előirányozni, hogy
a  közvállalatok  igazgatóinak  kinevezésre  irányuló  pályázat  lefolytatására  illetékes  bizottság  munkájáról  szóló  valamennyi  dokumentumot
(jegyzőkönyvek, határozatok, egyebek) közzé kell tenni a község honlapján;
-  A község  honlapján  közzétenni  a  közvállalatok  igazgatóinak  kinevezésre  irányuló  pályázat  lefolytatására  illetékes  bizottság  munkájáról  szóló
valamennyi dokumentumot (jegyzőkönyvek, határozatok, egyebek).
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A tevékenységek mutatói:
-  A község  területén  elhelyezkedő  közvállalatok  alapító  okiratainak  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott  rendeletek,  melyekkel
előirányozásra került, hogy a közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló pályázat lefolytatására illetékes bizottság munkájáról szóló valamennyi
dokumentumot (jegyzőkönyvek, határozatok, egyebek) közzé kell tenni a község honlapján;
- A község honlapján közzétételre került a közvállalatok igazgatóinak kinevezésre irányuló pályázat lefolytatására illetékes bizottság munkájáról szóló
valamennyi dokumentum (jegyzőkönyvek, határozatok, egyebek).

Felelős alanyok: 
- Zenta Község Községi Tanácsának elnöke;
- az igazgatók kinevezésére irányuló pályázat lefolytatására illetékes bizottság.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.1.6.

Az intézkedés megnevezése: Csökkenteni az illetékes községi szerv diszkrecionális jogköreit, a közvállat igazgatójának felmentésére irányuló eljárásban. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel: 
-  előirányozásra  kerültek  azon kritériumok,  melyek alapján  megállapításra,  kerül,  hogy az  igazgató  jó  üzletemberrel  ellentétes  módon járt-e  el,
szakszerűtlenül és rosszhiszeműen látta-e el a tisztségét, illetve rosszhiszeműen viselkedett-e, továbbá sor került-e  jelentős  eltérésre a közvállalat
üzletvitele alapvető céljának megvalósítását illetően;
- meghatározásra került, melyek azok az egyéb módok, melyekkel az igazgató a közvállalat kárára cselekedett; 
- meghatározásra kerültek az esetek, melyekben az illetékes szerv felmentheti az igazgatót a kinevezése szerinti időszak lejárta előtt;
- előirányozásra került a határidő, melyben megindításra kerül az igazgató felmentésére irányuló eljárás, melyekben az igazgatót fel kell, illetve fel
lehet menteni.

Tevékenységek: -  Elfogadni a község területén  elhelyezkedő közvállalatok alapító  okiratainak módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  rendeletet,
mellyel:
-  előirányozásra kerülnek azon kritériumok,  melyek alapján  megállapításra,  kerül,  hogy az  igazgató  jó  üzletemberrel  ellentétes  módon járt-e  el,
szakszerűtlenül és rosszhiszeműen látta-e el a tisztségét, illetve rosszhiszeműen viselkedett-e, továbbá sor került-e  jelentős  eltérésre a közvállalat
üzletvitele alapvető céljának megvalósítását illetően;
- meghatározásra kerül, melyek azok az egyéb módok, melyekkel az igazgató a közvállalat kárára cselekedett; 
- meghatározásra kerülnek az esetek, melyekben az illetékes szerv felmentheti az igazgatót a kinevezése szerinti időszak lejárta előtt;
- előirányozásra kerül a határidő, melyben megindításra kerül az igazgató felmentésére irányuló eljárás, melyekben az igazgatót fel kell, illetve fel
lehet menteni.
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A tevékenységek  mutatói: A község  területén  elhelyezkedő  közvállalatok  alapító  okiratainak  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott
rendelet, mellyel: 
-  előirányozásra  kerültek  azon kritériumok,  melyek alapján  megállapításra,  kerül,  hogy az  igazgató  jó  üzletemberrel  ellentétes  módon járt-e  el,
szakszerűtlenül és rosszhiszeműen látta-e el a tisztségét, illetve rosszhiszeműen viselkedett-e, továbbá sor került-e  jelentős  eltérésre a közvállalat
üzletvitele alapvető céljának megvalósítását illetően;
- meghatározásra került, melyek azok az egyéb módok, melyekkel az igazgató a közvállalat kárára cselekedett; 
- meghatározásra kerültek az esetek, melyekben az illetékes szerv felmentheti az igazgatót a kinevezése szerinti időszak lejárta előtt;
- előirányozásra került a határidő, melyben megindításra kerül az igazgató felmentésére irányuló eljárás, melyekben az igazgatót fel kell, illetve fel
lehet menteni.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.1.7.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni megbízott igazgató kinevezésének feltételeit és kritériumait.

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója:  Elfogadott  belső  ügyirat,  mellyel  előirányozásra  kerültek  megbízott  igazgató
kinevezésének feltételei és kritériumai.

Tevékenységek:  Elfogadni a község területén elhelyezkedő közvállalatok alapító  okiratainak módosításáról  és kiegészítéséről  szóló rendeleteket,
melyekkel előirányozásra kerülnek megbízott igazgató kinevezésének feltételei és kritériumai.

A tevékenységek  mutatói:  A község  területén  elhelyezkedő  közvállalatok  alapító  okiratainak  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott
rendeletek, melyekkel előirányozásra kerültek megbízott igazgató kinevezésének feltételei és kritériumai.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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Az intézkedés sorszáma: 4.1.8.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni a közvállalat üzletviteli programjának megvitatására, illetve jóváhagyására vonatkozó eljárást és határidőt. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel: 
- előirányozásra kerül a közvállalat üzletviteli programjának megvitatására, illetve jóváhagyására vonatkozó eljárás és határidő;
- előirányozásra kerülnek az éves üzletviteli program meghozatalának kritériumai, azon időszakra, melyre az ideiglenes finanszírozás vonatkozik; 
- meghatározásra kerül az üzletviteli program megvitatásának, illetve jóváhagyásának eljárása és határidői; 
- korlátozások kerülnek bevezetésre a segélyezés, a sporttevékenységek, a propaganda és a reprezentáció költségeire vonatkozóan; 
-  meghatározásra kerülnek a  stratégiai  érdekek és a körülményekben bekövetkezett  jelentős változások az üzletviteli  program módosítására,
melyek a konkrét helyi közösségre jellemzőek;
- előirányozásra kerülnek a szankciók, amennyiben a KV szervei  a  törvényes  határidőkben nem küldik meg az üzletviteli  programot a Községi
Képviselő-testületnek.

Tevékenységek:  Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendeleteket, mely rendeletekkel:
 - előirányozásra kerül a közvállalat üzletviteli programjának megvitatására, illetve jóváhagyására vonatkozó eljárás és határidő;
- előirányozásra kerülnek az éves üzletviteli program meghozatalának kritériumai, azon időszakra, melyre az ideiglenes finanszírozás vonatkozik; 
- meghatározásra kerül az üzletviteli program megvitatásának, illetve jóváhagyásának eljárása és határidői; 
- korlátozások kerülnek bevezetésre a segélyezés, a sporttevékenységek, a propaganda és a reprezentáció költségeire vonatkozóan; 
-  meghatározásra kerülnek a  stratégiai  érdekek és a körülményekben bekövetkezett  jelentős változások az üzletviteli  program módosítására,
melyek a konkrét helyi közösségre jellemzőek;
- előirányozásra kerülnek a szankciók, amennyiben a KV szervei  a  törvényes  határidőkben nem küldik meg az üzletviteli  programot a Községi
Képviselő-testületnek.

A tevékenységek mutatói:  A Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló elfogadott rendeletet, melye rendeletekkel:
- előirányozásra került a közvállalat üzletviteli programjának megvitatására, illetve jóváhagyására vonatkozó eljárás és határidő;
- előirányozásra kerültek az éves üzletviteli program meghozatalának kritériumai, azon időszakra, melyre az ideiglenes finanszírozás vonatkozik; 
- meghatározásra került az üzletviteli program megvitatásának, illetve jóváhagyásának eljárása és határidői; 
- korlátozások kerültek bevezetésre a segélyezés, a sporttevékenységek, a propaganda és a reprezentáció költségeire vonatkozóan; 
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-  meghatározásra kerültek  a  stratégiai  érdekek és  a körülményekben bekövetkezett  jelentős  változások az  üzletviteli  program módosítására,
melyek a konkrét helyi közösségre jellemzőek;
-  előirányozásra kerültek  a  szankciók,  amennyiben a  KV szervei  a  törvényes  határidőkben nem küldik  meg az  üzletviteli  programot a  Községi
Képviselő-testületnek.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.1.9.

Az intézkedés megnevezése: Tovább pontosítani az alapító felhatalmazásait, amennyiben a közvállalat  üzletvitelében beállt zavar esetén a község
illetékes szerve intézkedéseket foganatosít, melyekkel biztosítja a közérdekű tevékenység zavartalan ellátását. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel az anyagi-pénzügyi üzletvitel normáival összhangban
meghatározásra kerül, mi számít üzletvitelben beállt zavarnak, mellyel bizonyosság kerül bevezetésre a közvállalatok (ismeret arról, hogy mely fajta
zavarok okozhatnak bizonyos következményeket, illetve az alapító eljárása ezek irányába) és a helyi önkormányzat (mikor kell reagálni a közérdek
biztosítása érdekében) eljárásába is;
Emellett a belső ügyiratnak meg kell határoznia, hogy melyek azok az intézkedések, melyekkel a község illetékes szervei biztosítják a közérdekű
tevékenység zavartalan ellátását.

Tevékenységek: Elfogadni  a  község területén elhelyezkedő közvállalatok alapító  okiratainak módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló rendeleteket,
melyekkel az anyagi-pénzügyi üzletvitel normáival összhangban meghatározásra kerül, mi számít üzletvitelben beállt zavarnak, mellyel bizonyosság
kerül bevezetésre a közvállalatok (ismeret arról, hogy mely fajta zavarok okozhatnak bizonyos következményeket, illetve az alapító eljárása ezek
irányába) és a helyi önkormányzat (mikor kell reagálni a közérdek biztosítása érdekében) eljárásába is, és meghatározásra kerül, hogy melyek azok az
intézkedések, melyekkel a község illetékes szervei biztosítják a közérdekű tevékenység zavartalan ellátását.

A tevékenységek  mutatói: A község  területén  elhelyezkedő  közvállalatok  alapító  okiratainak  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott
rendeletek, melyekkel az anyagi-pénzügyi üzletvitel normáival összhangban meghatározásra került, mi számít üzletvitelben beállt zavarnak, mellyel
bizonyosság került bevezetésre a közvállalatok (ismeret arról, hogy mely fajta zavarok okozhatnak bizonyos következményeket, illetve az alapító
eljárása ezek irányába) és a helyi önkormányzat (mikor kell reagálni a közérdek biztosítása érdekében) eljárásába is, és meghatározásra került, hogy
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melyek azok az intézkedések, melyekkel a község illetékes szervei biztosítják a közérdekű tevékenység zavartalan ellátását.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke;
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

4.2. cél: A jó irányítás biztosított elve a község és más hatósági szervek (intézmények, szolgálatok, szervek és szervezetek) közötti kapcsolatban

Célmutatók: Elfogadott községi szintű közpolitikák, melyekkel biztosításra kerül az átláthatóság és a felelősség a község által alapított valamennyi
közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet munkájának, vezetője megválasztásának, munkája és hatékonysága figyelemmel kísérésének és pénzügyi
ellenőrzésének területén.

A mutató  alapértéke:  A HCST kidolgozásának  pillanatában  nem léteznek  olyan  községi  szintű  közpolitikák,  melyekkel biztosításra  került  az
átláthatóság és a felelősség a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet munkájának, vezetője megválasztásának,
munkája és hatékonysága figyelemmel kísérésének és pénzügyi ellenőrzésének területén. 

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában el kell fogadni a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat
és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet, és legalább még egy általános ügyiratot, melyekkel biztosításra
kerül  az  átláthatóság  és  a  felelősség  a  község  által  alapított  valamennyi  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb  szervezet  munkájának,  vezetője
megválasztásának, munkája és hatékonysága figyelemmel kísérésének és pénzügyi ellenőrzésének területén.

Az intézkedés sorszáma: 4.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani az információk teljes hozzáférhetőségét a község által alapított, és részben vagy teljes egészébe a község által
finanszírozott és ellenőrzött valamennyi hatósági szervről. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község honlapján közzétett  jegyzék  a  község által  alapított,  és részben vagy teljes
egészében a község által finanszírozott vagy ellenőrzött valamennyi hatósági szervről,

mely információt tartalmaz az alapításról, a finanszírozásról, az eszközök felhasználásáról, az irányítási szervekről, az üzletvitel eredményeiről és az
üzletviteli tervekről; 
A jegyzék rendszeres naprakész állapotban tartásának megállapított kötelezettsége. 
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Tevékenységek: 
Létrehozni a község által alapított, és részben vagy teljes egészében a község által finanszírozott vagy ellenőrzött valamennyi közszolgálat, közvállalat
és egyéb szervezet jegyzékét, mely információt tartalmaz az alapításról, a finanszírozásról, az eszközök felhasználásáról, az irányítási szervekről, az
üzletvitel eredményeiről és az üzletviteli tervekről;
A község honlapján közzétenni  a község által  alapított,  és részben vagy teljes egészében a község által  finanszírozott  és ellenőrzött  valamennyi
közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet jegyzékét, mely információt tartalmaz az alapításról, a finanszírozásról, az eszközök felhasználásáról, az
irányítási szervekről, az üzletvitel eredményeiről és az üzletviteli tervekről;
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzat módosításaival és kiegészítéseivel elirányozni a jegyzék
rendszeres naprakész állapotban tartásának kötelezettségét.

A tevékenységek mutatói: 
A község által alapított, és részben vagy teljes egészébe a község által finanszírozott és ellenőrzött  valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb
szervezet létrehozott jegyzéke, mely információt tartalmaz az alapításról, a finanszírozásról, az eszközök felhasználásáról, az irányítási szervekről, az
üzletvitel eredményeiről és az üzletviteli tervekről;
A község által alapított, és részben vagy teljes egészében a község által finanszírozott és ellenőrzött  valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb
szervezet létrehozott jegyzéke, mely információt tartalmaz az alapításról, a finanszírozásról, az eszközök felhasználásáról, az irányítási szervekről, az
üzletvitel eredményeiről és az üzletviteli tervekről, közzétételre került a község honlapján;
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal munkaköreinek besorolásáról szóló szabályzat elfogadott módosításai és kiegészítései, mellyel elirányozásra
került a jegyzék rendszeres naprakész állapotban tartásának kötelezettsége.

Felelős alanyok: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.2.2.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni  az  összes  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb szervezet  vezetőjének megválasztására  irányuló  nyilvános
pályázat lefolytatásának kötelezettségét, melyek esetében a község illetékes.
Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója:  Elfogadott  ügyirat,  mely  szabályozza  az  összes  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb
szervezet vezetőjének megválasztására irányuló nyilvános pályázat eljárását, melyek esetében a község illetékes, a pályázat lefolytatására illetékes
bizottság munkája 4.2. cél 5., 6. és 7. intézkedésében megadott valamennyi elemével. 

Tevékenységek: Elfogadni az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,
melyek esetében a község illetékes, a vezető megválasztására irányuló nyilvános pályázati eljárás szabályozása céljából, a pályázat lefolytatására
illetékes bizottság munkája 4.2. cél 5., 6. és 7. intézkedésében megadott valamennyi elemével.

A tevékenységek mutatói: Az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott
rendelet, melyek esetében a község illetékes, melyekkel szabályozásra került a vezető megválasztására irányuló nyilvános pályázati eljárás, a pályázat
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lefolytatására illetékes bizottság munkája 4.2. cél 5., 6. és 7. intézkedésében megadott valamennyi elemével.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.2.3.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni azon kötelezettséget, mely szerint az irányítási szervek és a felügyeleti testületek tagjainak megválasztására
irányuló valamennyi eljárás, melyek esetében a község dönt erről, világos és pontos feltételek és kritériumok alkalmazásával kerül lefolytatásra. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott  belső ügyirat,  mellyel  meghatározásra kerülnek az irányítási  szervek és  a
felügyeleti testületek tagjai megválasztásának világos és pontos feltételei és kritériumai, valamint a megválasztására irányuló eljárás. 

Tevékenységek: Elfogadni az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,
melyek esetében a község illetékes, és előirányozni az irányítási szervek és a felügyeleti testületek tagjai megválasztásának világos és pontos feltételeit
és kritériumait, valamint a megválasztásra irányuló eljárást.

A tevékenységek mutatói: Az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott
rendelet,  melyek  esetében  a  község  illetékes,  melyekkel  előirányozásra  kerültek  az  irányítási  szervek  és  a  felügyeleti  testületek  tagjai
megválasztásának világos és pontos feltételei és kritériumai, valamint a megválasztásra irányuló eljárás.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.2.4.
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Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a község által alapított közvállalatok, intézmények, szervek és szervezetek eredményes pénzgazdálkodásának
mechanizmusát. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott ügyirat, mellyel meghatározásra kerülnek: a közpénzek felosztásának világos és
precíz kritériumai, a pénzügyi tervek kötelező elemei, az eszközök célszerű és jogszerű használata ellenőrzésének eljárása.

Tevékenységek: Elfogadni az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,
melyek esetében a község illetékes, és meghatározni: a közpénzek felosztásának világos és precíz kritériumait, a pénzügyi tervek kötelező elemeit,
valamint az eszközök célszerű és jogszerű használata ellenőrzésének eljárását.

A tevékenységek mutatói: Az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott
rendeletek,  melyek  esetében  a  község  illetékes,  melyekkel  meghatározásra  kerültek:  a  közpénzek  felosztásának  világos  és  precíz  kritériumai,  a
pénzügyi tervek kötelező elemei, valamint az eszközök célszerű és jogszerű használata ellenőrzésének eljárása.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.2.5.

Az  intézkedés  megnevezése: Bevezetni  a  község  által  alapított  valamennyi  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb  szervezet  pénzgazdálkodására
vonatkozó mehanizmusokat

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója:  A község  által  alapított  valamennyi  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb  szervezet
költségvetésének tervezését, végrehajtását és végrehajtásának ellenőrzését előiró dokumentum meghozatala

Tevékenységek: Elfogadni az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,
melyek esetében a község illetékes, és szabályozni a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet pénzgazdálkodására
vonatkozó követlményeket

A tevékenységek mutatói: Az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott
rendeletek, melyek esetében a község illetékes, melyekkel szabályozásra került a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb 
szervezet pénzgazdálkodására vonatkozó dokumentumok meghozatala.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
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                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.2.6.

Az  intézkedés  megnevezése: Bevezetni  a  község  által  alapított  valamennyi  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb  szervezet  pénzgazdálkodására
vonatkozó dokumentumok közzétételének kötelezettségét.

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Elfogadott  ügyirat,  mellyel  szabályozásra  kerül  a  község  által  alapított  valamennyi
közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet pénzgazdálkodására vonatkozó dokumentum közzétételének kötelezettsége. 

Tevékenységek: Elfogadni az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletet,
melyek esetében a község illetékes, és szabályozni a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet pénzgazdálkodására
vonatkozó dokumentumok közzétételét.

A tevékenységek mutatói: Az összes közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet alapító okiratának módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott
rendeletek, melyek esetében a község illetékes, melyekkel szabályozásra került a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb 
szervezet pénzgazdálkodására vonatkozó dokumentumok közzététele.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 4.2.7.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a község által alapított hatósági szervek pénzgazdálkodása feletti polgári ellenőrzés mechanizmusát. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: 
„Polgári  költségvetés”,  azaz  a  község  által  alapított  valamennyi  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb  szervezet  költségvetésének  tervezését,
végrehajtását és végrehajtásának ellenőrzését érthető módon elmagyarázó dokumentum kidolgozása és közzététele gyakorlatának létrehozása.

Tevékenységek: Elfogadni  a  „polgári  költségvetés”,  azaz  a  község  által  alapított  valamennyi  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb  szervezet
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költségvetésének tervezését, végrehajtását és végrehajtásának ellenőrzését érthető módon elmagyarázó dokumentum kidolgozásának és közzétételének
módjáról szóló rendeletet, és előirányozni a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet ennek kidolgozására és
közzétételére irányuló kötelezettségét.

A tevékenységek  mutatói: A  „polgári  költségvetés”,  azaz  a  község  által  alapított  valamennyi  közszolgálat,  közvállalat  és  egyéb  szervezet
költségvetésének tervezését, végrehajtását és végrehajtásának ellenőrzését érthető módon elmagyarázó dokumentum kidolgozásának és közzétételének
módjáról szóló elfogadott rendelet, mely rendelet előirányozza a község által alapított valamennyi közszolgálat, közvállalat és egyéb szervezet ennek
kidolgozására és közzétételére irányuló kötelezettségét.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

5. terület: Köz- és magánszféra közötti partnerségek és koncessziók

A terület leírása: A köz- és magánszféra közötti partnerség (KMP) hosszú távú együttműködést jelent a köz- és a magánszféra, illetve a köz- és a
magánszférából  származó  partnerek  között,  közérdekű  infrastrukturális  és  egyéb  objektumok  és  közérdekű  szolgáltatások  finanszírozásának,
kiépítésének, újjáépítésének, irányításának vagy karbantartásának biztosítása céljából. A köz- és magánszféra közötti partnerségek hagyományosan a
közszféra  által  biztosított  projektumok  megvalósítása  vagy  szolgáltatások  nyújtása  érdekében  kerülnek  kialakításra,  melyek  azonban  ezen
projektumok megvalósítása folyamán jelentkező különféle okok, szükségletek és igazoltságok miatt bekapcsolják a magánszektort, a beruházások, a
kockázat, a felelősség és a nyereség partnerek közötti megfelelő felosztása mellett. A koncesszió a KMP egy fajtáját, azaz a köz- és a magánszférából
származó partnerek közötti szerződéses együttműködés egy fajtáját képezi, mellyel szabályozásra kerül természeti vagyon, illetve köztulajdonban levő
általános használatú javak kereskedelmi jellegű használata, vagy közérdekű tevékenység ellátása. Koncesszió révén illetékes állami szerv hazai vagy
külföldi alanynak meghatározott időre átengedi természeti vagy köztulajdonban levő vagyon használatát,  külön előírt feltételek és koncessziós díj
fizetése  mellett,  mely  esetben  a  magánpartner  maga  viseli  a  koncesszió  tárgya  kommerciális  használatához  kapcsolódó  kockázatot.  Ezen  két
koncepció  jellegének  hasonlósága  következtében,  valamint  a  korrupciókockázat  szemszögéből  megfigyelhető  hasonlóságuk  miatt  a  KMP és  a
koncesszió általában azonos elbánásban részesül, mint ahogyan a jelen dokumentumban.

Figyelembe véve azon kockázatokat, hogy a köz- és a magánszektor képviselőinek együttműködése célszerűtlenné válnak és céljuk bizonyos egyedi
és magánérdek megvalósításává válik a közérdek kárára,  különös figyelmet kell  fordítani  a korrupció kockázatára ezen a területen.  Ezen kérdés
jelentősége felismerésre került a Szerb Köztársaság 2013-2018. évi időszakra vonatkozó Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiájának, és az ezen stratégia
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végrehajtására irányuló cselekvései terv meghozatala alkalmával.

A köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról szóló aktuális törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/11., 15/16. és 104/16. szám)
2011-ben került elfogadásra. A törvénnyel szabályozásra került a KMP projektumok kidolgozásának, előterjesztésének és jóváhagyásának feltételei és
módja;  meghatározásra  kerültek  az  ezen  projektumok  előterjesztésére  és  végrehajtására  illetékes,  illetve  felhatalmazott  alanyok;  a  köz-  és  a
magánszférából származó partnerek jogai és kötelezettségei; a koncesszió elemeit tartalmazó vagy azokat nélkülöző KMP szerződések formája és
tartalma, valamint a jogi védelem az állami szerződések odaítélésnek eljárásban; koncesszió odaítélésnek feltételei és módja, a koncesszió tárgya, a
koncesszió odaítélésének eljárására  illetékes,  illetve felhatalmazott  alanyok, a koncesszió megszűnése;  a résztvevők jogainak védelme az állami
szerződések odaítélésnek eljárásában; a KMP Bizottság megalapítása, jogállása és illetékessége, valamint a koncesszió elemeit tartalmazó vagy azokat
nélkülöző partnerség, illetve a koncesszió szempontjából jelentős egyéb kérdések.

Figyelembe véve azon tényt, hogy a község partner lehet KMP-ben, valamint, hogy a legnagyobb számú benyújtott KMP javaslat vagy megvalósított
KMP helyi  szinten  kerül  lefolytatásra,  létre  kell  hozni  megfelelő  belső és  intézményi  mechanizmusokat,  melyekkel  helyi  szinten  elháríthatók  a
kockázatok a normatív keret alkalmazásában ezen a területen. A törvény és törvénynél alacsonyabb rangú ügyiratok különféle ellenőrzési rendszereket
irányoznak elő,  valamint  a  KMP Bizottság  jelentős  szerepét  –  ettől  függetlenül,  minden  állami  partner,  azaz  község ebben az  esetben jelentős
meghatalmazással  rendelkezik  a  projektumok  kezdeményezése,  megbecslése  és  jóváhagyása,  valamint  a  KMP szerződések  ellenőrzési  eljárása
területén, miáltal a HCST-n keresztül meghatározott intézkedéseket kell bevezetni a kockázatok elhárítására ezen a területen.

5.1. cél: Létrehozott belső mechanizmusok, melyekkel elhárításra kerülnek a korrupció kockázatai az előírások alkalmazásában a  köz- és
magánszféra közötti partnerségek területén

Célmutatók: Elfogadott községi szintű közpolitikák, melyek biztosítják a korrupció kockázatainak elhárítását az előírások alkalmazásában a köz- és
magánszféra közötti partnerségek területén.

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nem létezik képviselő-testületi  rendelet  a  köz- és magánszféra közötti
partnerségekről és koncessziókról,  miáltal községi szinten nincs elfogadott  közpolitika,  mely biztosítaná a korrupció kockázatainak elhárítását  az
előírások alkalmazásában a köz- és magánszféra közötti partnerségek területén.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában képviselő-testületi rendelet kell elfogadni a köz- és magánszféra közötti
partnerségekről és koncessziókról, amely lehetővé teszi a korrupció kockázatainak elhárítását  az előírások alkalmazásában a  köz- és magánszféra
közötti partnerségek területén.

Az intézkedés sorszáma: 5.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Meghatározni azon specifikus helyi területeket, melyek koncesszió tárgyát képezhetik.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel meghatározásra kerülnek azon specifikus helyi területek,
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melyek koncesszió tárgyát képezhetik, a község területén elhelyezkedő természeti erőforrásokkal és egyéb közjavakkal, valamint a helyi lakosság
szükségleteivel összhangban.

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a  köz- és magánszféra közötti partnerségekről és koncessziókról, mellyel meghatározásra
kerülnek azon specifikus helyi területek, melyek koncesszió tárgyát képezhetik, a község területén elhelyezkedő természeti erőforrásokkal és egyéb
közjavakkal, valamint a helyi lakosság szükségleteivel összhangban.

A tevékenységek  mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  köz-  és  magánszféra  közötti  partnerségekről  és  koncessziókról,  mellyel
meghatározásra  kerültek  azon  specifikus  helyi  területek,  melyek  koncesszió  tárgyát  képezhetik,  a  község  területén  elhelyezkedő  természeti
erőforrásokkal és egyéb közjavakkal, valamint a helyi lakosság szükségleteivel összhangban.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 5.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Eljárást  és  kritériumokat  létrehozni  koncesszió  elemeit  nem tartalmazó  KMP projektumjavaslat  jóváhagyására,  az
illetékes  hatósági  testület  által  elkészített  koncessziós  ügyirat  meghozatalára  irányuló  javaslat  elfogadására,  és  az  állami  szerződés  végleges
tervezetének jóváhagyására. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel:
- megállapításra kerül a KMP létrehozása igazoltsági és/vagy megvalósíthatósági tanulmánya kidolgozásának kötelezettsége;
-  megállapításra  kerül  koncesszió  elemeit  nem  tartalmazó  KMP projektumjavaslat  jóváhagyásának  eljárása  és  meghatározásra  kerülnek  annak
kritériumai; 
- megállapításra kerül az illetékes hatósági testület által elkészített koncessziós ügyirat meghozatalára irányuló javaslat elfogadásának eljárása;
- megállapításra kerül az állami szerződés végleges tervezete jóváhagyásának eljárása.

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mellyel: 
- megállapításra kerül a KMP létrehozása igazoltsági és/vagy megvalósíthatósági tanulmánya kidolgozásának kötelezettsége;
-  megállapításra  kerül  koncesszió  elemeit  nem  tartalmazó  KMP projektumjavaslat  jóváhagyásának  eljárása  és  meghatározásra  kerülnek  annak
kritériumai; 
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- megállapításra kerül az illetékes hatósági testület által elkészített koncessziós ügyirat meghozatalára irányuló javaslat elfogadásának eljárása;
- megállapításra kerül az állami szerződés végleges tervezete jóváhagyásának eljárása.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mellyel: 
- megállapításra került a KMP létrehozása igazoltsági és/vagy megvalósíthatósági tanulmánya kidolgozásának kötelezettsége;
-  megállapításra  került  koncesszió  elemeit  nem  tartalmazó  KMP projektumjavaslat  jóváhagyásának  eljárása  és  meghatározásra  kerültek  annak
kritériumai; 
- megállapításra került az illetékes hatósági testület által elkészített koncessziós ügyirat meghozatalára irányuló javaslat elfogadásának eljárása;
- megállapításra került az állami szerződés végleges tervezete jóváhagyásának eljárása.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 5.1.3.

Az intézkedés  megnevezése: Meghatározni  melyek  az  objektív okok  KMP-ben magánpartnerként  megjelenő  konzorcium tagjai  felelősségének
korlátozására. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel meghatározásra kerül, hogy melyek az  objektív okok
KMP-ben magánpartnerként megjelenő konzorcium tagjai felelősségének korlátozására.

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mellyel meghatározásra kerül,
hogy melyek az objektív okok KMP-ben magánpartnerként megjelenő konzorcium tagjai felelősségének korlátozására.

A  tevékenységek  mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  köz-  és  magánszféra  közötti  partnerségről  és  koncessziókról,  mellyel
meghatározásra került, hogy melyek az objektív okok KMP-ben magánpartnerként megjelenő konzorcium tagjai felelősségének korlátozására.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.
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Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 5.1.4.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a konkrét határidő – melyre állami szerződés megkötésre kerül – kiválasztása kiegészítő megindokolásának
kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel bevezetésre kerül  a konkrét határidő – melyre állami
szerződés megkötésre kerül – kiválasztása kiegészítő megindokolásának kötelezettsége.

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a  köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mellyel  bevezetésre kerül  a
konkrét határidő – melyre állami szerződés megkötésre kerül – kiválasztása kiegészítő megindokolásának kötelezettsége.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mellyel bevezetésre
került a konkrét határidő – melyre állami szerződés megkötésre kerül – kiválasztása kiegészítő megindokolásának kötelezettsége.

Felelős alanyok :         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 5.1.5.

Az intézkedés  megnevezése: Előirányozni  a  község  kötelezettségét,  mely  szerint  el  kell  végeznie  a  KMP versenyképesség  hatására  gyakorolt
hatásának megbecslését. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mellyel előirányozásra kerül:
- a mód, mellyel a község megbecsüli, hogy az előterjesztő projektumjavaslat elkészítésében való részvételével sérül-e a konkurencia;
- a lépések meghatározása, melyek szükségesek a lehetséges versenyelőny megsemmisítéséhez;
- a versenyelőny megsemmisítésének lehetetlenségéről szóló végzés meghozatalának módja;
- a mód, mellyel biztosításra kerülnek a község efféle becslésekhez szükséges kapacitásai.
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Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mellyel előirányozásra kerül:
- a mód, mellyel a község megbecsüli, hogy az előterjesztő projektumjavaslat elkészítésében való részvételével sérül-e a konkurencia;
- a lépések meghatározása, melyek szükségesek a lehetséges versenyelőny megsemmisítéséhez;
- a versenyelőny megsemmisítésének lehetetlenségéről szóló végzés meghozatalának módja;
- a mód, mellyel biztosításra kerülnek a község efféle becslésekhez szükséges kapacitásai.

A  tevékenységek  mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  köz-  és  magánszféra  közötti  partnerségről  és  koncessziókról,  mellyel
előirányozásra került:
- a mód, mellyel a község megbecsüli, hogy az előterjesztő projektumjavaslat elkészítésében való részvételével sérül-e a konkurencia;
- a lépések meghatározása, melyek szükségesek a lehetséges versenyelőny megsemmisítéséhez;
- a versenyelőny megsemmisítésének lehetetlenségéről szóló végzés meghozatalának módja;
- a mód, mellyel biztosításra kerülnek a község efféle becslésekhez szükséges kapacitásai.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 5.1.6.

Az intézkedés megnevezése: Feltételeket és kritériumokat meghatározni a pályázati  dokumentációt kidolgozó, a koncesszió értékét megbecslő, a
koncesszióadás  igazoltsági  tanulmányát  kidolgozó,  és  a  koncesszióadás  eljárását  megelőző  valamennyi  egyéb  intézkedést  foganatosító  szakértő
csapatot alkotó személyek kinevezésének tekintetében. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:  Elfogadott  belső ügyirat,  mellyel  feltételek  és  kritériumok kerülnek előirányozásra a
pályázati dokumentációt kidolgozó, a koncesszió értékét megbecslő, a koncesszióadás igazoltsági tanulmányát kidolgozó, és a koncesszióadás eljárását
megelőző valamennyi egyéb intézkedést foganatosító szakértő csapatot alkotó személyek kinevezésének tekintetében.

Tevékenységek: Képviselő-testületi  rendeletet  elfogadni  a  köz-  és  magánszféra  közötti  partnerségről  és  koncessziókról,  mellyel  feltételek  és
kritériumok kerülnek előirányozásra a pályázati dokumentációt kidolgozó, a koncesszió értékét megbecslő, a koncesszióadás igazoltsági tanulmányát
kidolgozó, és a koncesszióadás eljárását megelőző valamennyi egyéb intézkedést foganatosító szakértő csapatot alkotó személyek kinevezésének
tekintetében.
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A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mellyel feltételek és
kritériumok kerültek előirányozásra a pályázati dokumentációt kidolgozó, a koncesszió értékét megbecslő, a koncesszióadás igazoltsági tanulmányát
kidolgozó, és a koncesszióadás eljárását megelőző valamennyi egyéb intézkedést foganatosító szakértő csapatot alkotó személyek kinevezésének
tekintetében.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 5.1.7.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni az előző intézkedésben leírt szakértő csapat tagjai érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemeit. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az érdek-összeférhetetlenség kezelésének elemei legkevesebb a következőket foglalják
magukban:
- a partnerrel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a szakértő csapat azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra. 

Tevékenységek: Képviselő-testületi  rendeletet  elfogadni  a  köz-  és  magánszféra  közötti  partnerségről  és  koncessziókról,  mellyel  előirányozásra
kerülnek az előző intézkedésben leírt szakértő csapat tagjai érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemei, de legkevesebb az alábbiak:
- a partnerrel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a szakértő csapat azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
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fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

A  tevékenységek  mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  köz-  és  magánszféra  közötti  partnerségről  és  koncessziókról,  mellyel
előirányozásra kerültek az előző intézkedésben leírt szakértő csapat tagjai érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemei, de legkevesebb az alábbiak:
- a partnerrel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a szakértő csapat azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 5.1.8.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni az állami szerződések megvalósítása feletti felügyelet végrehajtásának belső szervezési eljárását.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mely előirányozza  az állami szerződések megvalósítása feletti
felügyelet végrehajtásának belső szervezési eljárását.

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mely előirányozza az állami
szerződések megvalósítása feletti felügyelet végrehajtásának belső szervezési eljárását.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet a köz- és magánszféra közötti partnerségről és koncessziókról, mely előirányozza az
állami szerződések megvalósítása feletti felügyelet végrehajtásának belső szervezési eljárását.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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6. terület: A község köztulajdonának kezelése

A terület leírása:  A köztulajdonról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/11. és 88/13. szám) értelmében a község a köztulajdon egyik
hordozója  a  Szerb  Köztársaságban.  Ezen  hatalmi  szint  rendelkezik  a  köztulajdon  szerzésének,  használatának,  kezelésének,  átruházásának  és
felügyeletének lehetőségével, ami összetett és felelősségteljes illetékességet képez, melynek ellátása bizonyos korrupciókockázatot foglal magában. Ha
a köztulajdon kezelése nem került megfelelően szabályozásra, ez megteremtheti annak lehetőségét, hogy a köztulajdon közvetlen vagy közvetett úton
az ezeket kezelő alanyok magánérdekének megvalósítására kerül használatra. Az efféle események kockázata még nagyobb, amennyiben a különböző
hatalmi szintek közötti tulajdonosi viszonyok nincsenek kellőképpen szabályozva, mivel az említett törvénnyel a községnek viszonylag nemrég, a
2011. évtől lett lehetővé téve saját tulajdonnal való rendelkezés.

A köztulajdonnal való rendelkezés hatékony szabályozásának alapját  két szegmens képezi:  az első a köztulajdon megállapításának eljárását és a
tulajdon tényleges  és könyvviteli  állásának összehangolását szabályozó,  valamint köztulajdonszerzés,  köztulaj-elidegenítés,  a köztulajdonnal  való
rendelkezés és a más személyek rendelkezésére bocsátott köztulajdon feletti ellenőrzés eljárásait szabályozó ügyiratok hiányára vonatkozik. Habár az
említett törvény bizonyos szintig szabályozza ezen kötelezettségeket, általa a folyamatok szabályozásának jelentős részét a község illetékességébe
helyezték.

A második szegmens a köztulajdonnal való rendelkezés területén a köztulajdonnal való rendelkezés átláthatóságára vonatkozik. A köztulajdon helyi
regisztereinek létrehozása egy lépést jelent ezen a területen, míg a nyilvánosság ezen jegyzékbe való betekintésének lehetővé tétele egyaránt fontos
folyamat.  A köztulajdonban levő ingatlanok jegyzéke a Köztársasági Vagyonigazgatóság alkalmazásprogramján keresztül került létrehozásra, melybe
a községek, mint a köztulajdonban levő ingatlanok hordozói kötelesek bevinni az ingatlanokról szóló adatokat. A törvénnyel nem került azonban
előirányozásra, hogy ezen központi jegyzék nyilvános-e. Másrészt a község rendelkezhet saját regiszterrel a KSZT-vel előirányozott mellett. Azáltal,
hogy a törvény nem akadályozza meg a községet,

hogy saját regisztert hozzon létre, lehetséges és szükséges a köztulajdon kezelése átláthatóságának erősítése, mivel egyetlen igazolt oka sincs annak,
hogy a köztulajdonról szóló adatok ne legyenek nyilvánosak, valamennyi meglévő korlátozás mellett, melyek már előirányozásra kerültek a személyes
adatokkal  való  eljárást  szabályozó  normákkal.  A község  előirányozhatja  a  köztulajdon  regiszterének,  a  más  személyek  rendelkezésre  bocsátott
köztulajdon regiszterének, a bérbe/használatba adott  tulajdon használói regiszterének, valamint azok regiszterének közzétételét,  akiktől visszaélés
miatt megtagadták a bérleti/használati jogot, stb. Elő kell irányozni ezen adatbázisok kialakításának módját és tartalmát, tartalma naprakész állapotban
tartásának eljárását és annak felelősségét, valamint az adatbázis adatainak védelmét, és megfelelő módon történő közzétételét, a község köztulajdona
más személyeknek történő használatba adásának feltételeit és eljárását, valamint az eljárások ellenőrzését, melynek teljesnek kell lennie, és fel kell
ölelnie a kezelés módjának ellenőrzését, és a (nem)megfizettetett követelések ellenőrzését a bérleti tartozások tekintetében.

A helyi  önkormányzatról  szóló  törvény szerint  a  község  illetékességgel  rendelkezik  saját  árutartalékok megalapítására  és  azok  kezelésére.  Az
árutartalék szükségleteire beszerzett áru egyféle köztulajdont képez, melynek beszerzését, raktározását és használatát precízen kell szabályozni, hogy
elkerüljük a visszaéléseket ezen a területen. Az árutartalékokról szóló törvény csak a köztárasági árutartalékokat szabályozza, és kijelenti, hogy „az
autonóm tartomány és a helyi önkormányzati egységek szükségleteiktől és lehetőségeiktől függően árutartalékokat hozhatnak létre, a jelen törvénnyel
összhangban”  (a  3.  szakasz  3.  bekezdése),  részletes  szabályozás  nélkül.  A községekben  intézkedéseket  kell  előirányozni,  melyek  ezen  területet
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részletesen  szabályozzák.  Meg  kell  hozni  a  szükséges  jogi  keretet,  oly  módon,  hogy  szabályozásra  kerülnek  a  következő  területek:  az  áru
beszerzésének eljárása, a raktározás eljárása (különösen, ha a raktározással a helyi önkormányzat rendelkezésére álló kapacitás és helyiség hiánya
miatt magánszemélyek kerülnek megbízásra), az árutartalékokból származó áru elosztásának eljárása, feltételei és kritériumai, valamint az ellenőrzési
rendszer.

6.1. cél: Létrehozott mechanizmusok a község tulajdonában levő vagyon kezelésére

Célmutatók: Elfogadott községi szintű közpolitikák, melyek biztosítják a község köztulajdonának felelős kezelését, a község köztulajdon-regisztere
vezetésének eljárását, valamint a köztulajdonjegyzék közzétételének kötelezettségét a község honlapján. 

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában Zenta községben nem létezik olyan ügyirat, amely biztosítja a község köztulajdonának
felelős  kezelését,  a  község  köztulajdon-regisztere  vezetésének  eljárását,  valamint  a  köztulajdonjegyzék  közzétételének  kötelezettségét  a  község
honlapján.

A  mutató  célzott  (tervezett)  értéke:  A  HCST  lefolytatásának  időszakában  belső  ügyiratot  kell  elfogadni,  amely  biztosítja a  község
köztulajdonának felelős kezelését, a község köztulajdon-regisztere vezetésének eljárását, valamint a köztulajdonjegyzék közzétételének kötelezettségét
a község honlapján.

Az intézkedés sorszáma: 6.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Általános ügyiratokkal szabályozni a község tulajdonszerzésének eljárását és a községi tulajdonnal való rendelkezést. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az általános ügyiratoknak tartalmazniuk kell:
- A köztulajdonban levő vagyon szerzésére és kezelésére irányuló nyilvános felhívás közzétételének kötelezettségét és módját; 
- A köztulajdon elidegenítésének vagy más személyeknek történő használatba adásának feltételeit, kritériumait és eljárását; 
- A köztulajdon állásának ellenőrzésére szolgáló mechanizmus elirányozását;
- Az általános ügyirat által tartalmazott rendelkezések megsértéséért járó felelősségek és szankciók elirányozását.

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a község tulajdonában levő vagyon szerzésének és az azzal való rendelkezés eljárásáról, mely
rendeletnek tartalmaznia kell:
- A köztulajdonban levő vagyon szerzésére és kezelésére irányuló nyilvános felhívás közzétételének kötelezettségét és módját; 
- A köztulajdon elidegenítésének vagy más személyeknek történő használatba adásának feltételeit, kritériumait és eljárását; 
- A köztulajdon állásának ellenőrzésére szolgáló mechanizmus elirányozását;
- Az általános ügyirat által tartalmazott rendelkezések megsértéséért járó felelősségek és szankciók elirányozását.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  község tulajdonában levő vagyon szerzésének és  az  azzal  való  rendelkezés
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eljárásáról, mely rendelet tartalmazza:
- A köztulajdonban levő vagyon szerzésére és kezelésére irányuló nyilvános felhívás közzétételének kötelezettségét és módját; 
- A köztulajdon elidegenítésének vagy más személyeknek történő használatba adásának feltételeit, kritériumait és eljárását; 
- A köztulajdon állásának ellenőrzésére szolgáló mechanizmus elirányozását;
- Az általános ügyirat által tartalmazott rendelkezések megsértéséért járó felelősségek és szankciók elirányozását.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 6.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a község köztulajdonának regiszterét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A köztulajdon regisztere mellett meg kell határozni, hogy mely személyek felelősek a
köztulajdon regiszterének vezetéséért, a regiszter vezetésének eljárását, valamint rendszeres naprakész állapotban tartásának kötelezettségét.  

Tevékenységek: 
- Folyamatosan végezni a község köztulajdon-regisztere naprakész állapotban tartását, külön figyelmet fordítva arra, hogy a regiszternek információkat
kell tartalmaznia a más személyek rendelkezésére bocsátott köztulajdonról, a bérbe/használatba adott tulajdon használóiról, azon alanyokról, akiktől
visszaélés miatt megtagadták a bérleti/használati jogot, stb.,
- A besorolásról szóló szabályzattal meg kell határozni a köztulajdon regiszterének vezetéséért felelős személyt,
- A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének belső ügyiratával szabályozni kell a regiszter vezetésének eljárását, valamint a regiszter rendszeres
naprakész állapotban tartásának kötelezettségét.

A tevékenységek mutatói:
- A község köztulajdon-regisztere folyamatos naprakész állapotban tartása folyamatosan történik. A regiszter információkat tartalmaz a más személyek
rendelkezésére bocsátott  köztulajdonról,  a bérbe/használatba adott  tulajdon használóiról,  azon alanyokról,  akiktől  visszaélés miatt  megtagadták a
bérleti/használati jogot, stb.,
- A besorolásról szóló szabályzattal meghatározásra került a köztulajdon regiszterének vezetéséért felelős személy,
-  Meghozatalra  került  a  Községi  Közigazgatási  Hivatal  vezetőjének  belső  ügyirata  a  regiszter  vezetésére  irányuló  eljárás,  valamint  a  regiszter
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rendszeres naprakész állapotban tartása kötelezettségének szabályozásáról.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                     - az illetékes osztályvezető
                                     - a köztulajdon regiszterének vezetéséért felelős személyek

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 6.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani a község köztulajdon-regiszterének nyilvánosságát. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község köztulajdon-regisztere közzétételre került a község honlapján.

Tevékenységek:  A Községi  Közigazgatási  Hivatal  vezetőjének  belső  ügyiratával  szabályozni  kell  a  község  köztulajdon-regisztere  vezetésének
eljárását,  a  regiszter  rendszeres  naprakész  állapotban tartásának kötelezettségét,  valamint  a  község köztulajdon-regisztere  községi  honlapon való
közzétételének kötelezettségét.

A tevékenységek mutatói: Meghozatalra került a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjének belső ügyirata, mellyel szabályozásra került a község
köztulajdon-regisztere vezetésének eljárása,  a regiszter  rendszeres naprakész állapotban tartásának kötelezettsége,  valamint a  község köztulajdon-
regisztere községi honlapon való közzétételének kötelezettsége.
A község köztulajdon-regisztere közzétételre került a község honlapján.

Felelős alanyok:           - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a köztulajdon regiszterének vezetéséért felelős személyek
                                      - a község honlapjának naprakész állapotban tartásáért felelős személy.

Határidő: 2022. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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7. terület: A község által fogadott adományok kezelése

A terület leírása: Az adományokról és humanitárius segítségnyújtásról szóló törvénnyel (a JSZK Hivatalos Lapja, 53/01., 61/01. szám – kiigazítás, és
36/02. szám, és az SZK Hivatalos Közlönye, 101/05. szám – másik törvény) előirányozásra került, hogy hatósági szervek – állami szervek, helyi
önkormányzati  egységek,  közvállalatok  és  közintézmények  adományokat  fogadhatnak  áru  (dohány  és  dohánytermékek,  alkoholos  italok  és
személygépjárművek kivételével), szolgáltatás, pénz, értékpapír, valamint tulajdon- és egyéb jogok formájában. A törvénnyel azonban kérdések sora
nem  került  szabályozásra  a  korrupció  megakadályozása  tekintetében,  mint  amilyenek  a  következők:  annak  pontosítása,  hogy  adománynak
tekintendők-e a hatósági szerveknek adott ajándékok; a hatósági szervnek történő adományozás feltételeinek előirányozása, érdek-összeférhetetlenség,
azaz a szervek munkájának törvényességére, a pártatlanságra és a munka objektivitására gyakorolt hatás elkerülése érdekében; a hatósági szerveknek
adott adományok igazoltságának és kifizetődésének kivizsgálására és minden konkrét esetben a donációs eszközök rendeltetésszerű használatának
figyelemmel  kísérésére  szolgáló  ellenőrző  mechanizmusok  megállapítása,  valamint  az  adományfogadás  átláthatóságának  biztosítása,  egységes
nyilvános jegyzék kialakításán keresztül, mely adatokat tartalmazna a hatósági szervnek adott valamennyi adományról és azok használatáról. Ezen
terület nem megfelelő szabályozása lehetővé teszi, hogy természetes és jogi személyek adományokat adjanak azon hatósági szerveknek, melyeknek
ellenőrizniük  kellene  a  munkájukat,  illetve  melyekkel  jogokat  érvényesítnek  és  kötelezettségeket  szabályoznak.  Az  adományozók  ekképpen
kiváltságos  helyzetet  és  további  kiváltságokat  biztosíthatnak  maguknak,  és  elkerülhetik  a  szankciókat,  ha  a  község  előirányozott  ellenőrzése
szabálytalanságot állapít meg munkájukban. Az efféle kihatás nem kötelezően idéz elő korrupciót annak szűkebb értelmében (mivel előidézheti, de
nem kötelezően idézi elő a hatósági szerv azon képviselőjének magánjellegű hasznát, aki jogi személyként fogadta az adományt), azonban komolyan
alááshatja  a  hatósági  szerv  integritását,  a  nyilvánosság  hatósági  szerv  munkájába  vetett  bizalmát,  és  a  szerv  adományozók  irányába  tanúsított
törvényes, pártatlan és szakmai viszonyát. 

A Korrupcióellenes Ügynökség 2016 júniusában kezdeményezte az adományokról  és humanitárius segítségnyújtásról szóló törvény kiegészítését,
melynek el kellene hárítania az észlelt kockázatokat. Mivel nem ismert, hogy sor kerül-e, és mikor kerül sor ezen törvény kiegészítésére, illetve azok
alkalmazásának megkezdésére, a község belső ügyirataival előirányozhatja bizonyos kockázatok elhárítását ezen a területen, és ekképpen lehetősége
nyílik  ellenálló  képességének megerősítésére  az adományok adásán és fogadásán keresztüli  potenciális  korrupt  hatásokkal  szemben.  A szó ezen
értelmében belső ügyirattal előirányozhatók hatósági szerveknek adott adományok igazoltságának és kifizetődésének kivizsgálására szolgáló ellenőrző
mechanizmusok, valamint az adományeszközök rendeltetésszerű használatának figyelemmel kísérésére szolgáló mechanizmusok létrehozása.  Ezen
ellenőrzés célját többek között annak kivizsgálásának kellene képeznie, hogy a községnek nyújtott adományozás minden konkrét esetben magában
foglal-e bizonyos rejtett költségeket melyek meghaladják az adomány értékét, továbbá, 
hogy az adományeszközök rendeltetésszerűen kerülnek-e felhasználásra. Szükséges előirányozni továbbá, hogy a község, mint az adomány fogadója a
megvalósítást követően meghatározott határidőben köteles a honlapján jelentést összeállítani az adományozás megvalósításáról. Végezetül elő kell
irányozni  egységes  nyilvános  jegyzék  –  mint  elektronikus  adatbázis  –  kialakítását,  mely  adatokat  tartalmazna  a  községnek  adott  valamennyi
adományról és azok használatáról, miáltal jelentősen előmozdulna ezen folyamat átláthatósága, mely folyamat az eddigiekig igen alacsony szinten
volt.

7.1. cél: A községi szervek munkájára adományozás útján gyakorolt hatás elhárított körülményei és lehetőségei 

Célmutatók: Elfogadott községi szintű közpolitikák, melyekkel bevezetésre kerülnek a községi szervek munkájára adományozás útján gyakorolt hatás
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körülményei és lehetőségei elhárításának mechanizmusai.

A mutató  alapértéke:  A HCST kidolgozásának  pillanatában  a  községben  nem létezik  ügyirat,  mellyel  be  lennének vezetve  a  községi  szervek
munkájára adományozás útján gyakorolt hatás körülményei és lehetőségei elhárításának mechanizmusai.

A mutató  célzott  (tervezett)  értéke:  A HCST lefolytatásának  időszakában  el  kell  fogadni  legalább  egy  képviselő-testületi  rendeletet,  mellyel
bevezetésre kerülnek a községi szervek munkájára adományozás útján gyakorolt hatás körülményei és lehetőségei elhárításának mechanizmusai.

Az intézkedés sorszáma: 7.1.1.

Az intézkedés  megnevezése: Előirányozni  a  hatósági  szervek  által  fogadott  adományok  igazoltsága  és  kifizetődése  előzetes  megállapításának
kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mely tartalmazza azon kötelezettséget, hogy adomány fogadása
előtt  ki  kell  dolgozni  a község által  fogadott  adományok igazoltságának és kifizetődésének elemzését  (megállapítás,  hogy a községnek az adott
pillanatban szüksége van-e a konkrét adományra, annak jellegétől függetlenül);
Az adományozás igazoltsága mellett az elemzésnek meg kell állapítania az adományozás kifizetődését, illetve, hogy az adományozás tartalmaz-e
rejtett költségeket, melyek meghaladják, vagy a jövőben meghaladhatják az adomány értékét, és melyek igazolatlanul és szükségtelenül megnövelhetik
használatának költségeit. 
A belső ügyiratnak elő kell irányoznia az adományozás elutasításának kötelezettségét, amennyiben megállapítást nyer, hogy az nem igazolt vagy nem
kifizetődő, illetve, hogy rejtett költségeket tartalmaz.  

Tevékenységek:  Képviselő-testületi  rendeletet  elfogadni,  mely tartalmazza azon kötelezettséget,  hogy adomány fogadása előtt  ki  kell  dolgozni a
község által fogadott adományok igazoltságának és kifizetődésének elemzését (megállapítás, hogy a községnek az adott pillanatban szüksége van-e a
konkrét adományra, annak jellegétől függetlenül), mely elemzésnek meg kell állapítania az adományozás kifizetődését, illetve, hogy az adományozás
tartalmaz-e rejtett költségeket, melyek meghaladják, vagy a jövőben meghaladhatják az adomány értékét, és melyek igazolatlanul és szükségtelenül
megnövelhetik használatának költségeit, valamint elirányozza az adományozás elutasításának kötelezettségét, amennyiben megállapítást nyer, hogy az
nem igazolt vagy nem kifizetődő, illetve, hogy rejtett költségeket tartalmaz. 

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet,  mely  tartalmazza  azon  kötelezettséget,  hogy adomány  fogadása  előtt  ki  kell
dolgozni  a  község által  fogadott  adományok igazoltságának  és  kifizetődésének elemzését  (megállapítás,  hogy a  községnek  az  adott  pillanatban
szüksége van-e a konkrét adományra, annak jellegétől függetlenül), mely elemzésnek meg kell állapítania az adományozás kifizetődését, illetve, hogy
az adományozás tartalmaz-e rejtett költségeket, melyek meghaladják, vagy a jövőben meghaladhatják az adomány értékét, és melyek igazolatlanul és
szükségtelenül  megnövelhetik  használatának  költségeit,  valamint  elirányozza  az  adományozás  elutasításának  kötelezettségét,  amennyiben
megállapítást nyer, hogy az nem igazolt vagy nem kifizetődő, illetve, hogy rejtett költségeket tartalmaz. 

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

1911



Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 7.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni az adományozás alkalmával fennálló potenciális, érzékelhető vagy tényleges érdek-összeférhetetlenség
előzetes megállapításának kötelezettségét. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mely tartalmazza azon kötelezettséget, hogy adomány fogadása
előtt  meg  kell  állapítani,  hogy  az  adományozó  (függetlenül  attól,  hogy  természetes  vagy  jogi  személyről  van-e  szó)  specifikus  viszonyban  és
helyzetben van-e a községhez viszonyítva, olyan tekintetben, hogy: 

- A község ellenőrzést és felügyeletet végez az adományozó munkája felett; 
- Az adományozó a község szolgálatai és szervei előtt érvényesíti az előirányozott jogosultságokat és kitölti az előirányozott kötelezettségeket;  
- Az adományozó a község valamely köztisztségviselőjéhez kapcsolódó személy.

A belső ügyiratnak elő kell irányoznia az adományozás elutasításának kötelezettségét, amennyiben megállapítást nyer, hogy érdek-összeférhetetlenség
elemei vannak jelen az adományozó és a község kapcsolatát illetően. 

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni, mely tartalmazza  azon kötelezettséget, hogy adomány fogadása előtt meg kell állapítani,
hogy az adományozó (függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyről van-e szó) specifikus viszonyban és helyzetben van-e a községhez
viszonyítva, olyan tekintetben, hogy: 

- A község ellenőrzést és felügyeletet végez az adományozó munkája felett; 
- Az adományozó a község szolgálatai és szervei előtt érvényesíti az előirányozott jogosultságokat és kitölti az előirányozott kötelezettségeket;  
- Az adományozó a község valamely köztisztségviselőjéhez kapcsolódó személy.

A képviselő-testületi rendeletnek elő kell irányoznia az adományozás elutasításának kötelezettségét, amennyiben megállapítást nyer, hogy érdek-

összeférhetetlenség elemei vannak jelen az adományozó és a község kapcsolatát illetően. 

A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet,  mely tartalmazza  azon kötelezettséget, hogy adomány fogadása előtt meg kell
állapítani, hogy az adományozó (függetlenül attól, hogy természetes vagy jogi személyről van-e szó) specifikus viszonyban és helyzetben van-e a
községhez viszonyítva, olyan tekintetben, hogy: 

- A község ellenőrzést és felügyeletet végez az adományozó munkája felett; 
- Az adományozó a község szolgálatai és szervei előtt érvényesíti az előirányozott jogosultságokat és kitölti az előirányozott kötelezettségeket;  
- Az adományozó a község valamely köztisztségviselőjéhez kapcsolódó személy.

A  képviselő-testületi  rendelet  előirányozza  az  adományozás  elutasításának  kötelezettségét,  amennyiben  megállapítást  nyer,  hogy  érdek-
összeférhetetlenség elemei vannak jelen az adományozó és a község kapcsolatát illetően. 
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Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 7.1.3.

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  az  adományozásból  származó  eszközök  rendeltetésszerű  használata  figyelemmel  kísérésének
kötelezettségét. 

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Elfogadott  belső  ügyirat,  mely  tartalmazza  az  adományozásból  származó  eszközök
rendeltetésszerű használata figyelemmel kísérésének kötelezettségét.

Tevékenységek: Képviselő-testületi  rendeletet  elfogadni,  mely  tartalmazza  az  adományozásból  származó  eszközök  rendeltetésszerű  használata
figyelemmel kísérésének kötelezettségét.

A tevékenységek  mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet,  mely tartalmazza  az  adományozásból  származó  eszközök  rendeltetésszerű
használata figyelemmel kísérésének kötelezettségét.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. decmeber 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 7.1.4.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni az adományozás megvalósításáról szóló jelentés kidolgozásának és közzétételének kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mely tartalmazza az adományozás megvalósításáról szóló jelentés
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kidolgozásának és közzétételének kötelezettségét.
Az adományozás megvalósításáról szóló jelentést megfelelő időben közzé kel tenni a község honlapján. 

Tevékenységek:  Képviselő-testületi  rendeletet  elfogadni,  mely  tartalmazza  az  adományozás  megvalósításáról  szóló  jelentés  kidolgozásának
kötelezettségét és az adományozás megvalósításáról szóló jelentés községi honlapon való közzétételének kötelezettségét.
Az adományozás megvalósításáról szóló jelentést megfelelő időben közzé kel tenni a község honlapján.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet, mely tartalmazza az adományozás megvalósításáról szóló jelentés kidolgozásának
kötelezettségét és az adományozás megvalósításáról szóló jelentés községi honlapon való közzétételének kötelezettségét.
Az adományozás megvalósításáról szóló jelentés megfelelő időben közzétételre került a község honlapján.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 7.1.5

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  nyilvános  regiszter  kialakításának  kötelezettségét,  mely  adatokat  tartalmazna  a  község  valamennyi
adományáról és azok használatáról. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső ügyirat, mely tartalmazza egységes nyilvános regiszter kialakításának
kötelezettségét, mely adatokat tartalmazna a község valamennyi adományáról és azok használatáról.
Az adományok egységes nyilvános regiszterét rendszeresen naprakész állapotban kell tartani a község honlapján. 

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni, mely tartalmazza egységes nyilvános jegyzék – mint elektronikus adatbázis – kialakításának 
kötelezettségét,  mely adatokat  tartalmazna a községnek adott  valamennyi  adományról  és azok használatáról,  továbbá tartalmazná az  adományok
egységes nyilvános regisztere rendszeres naprakész állapotban tartásának és a község honlapján való közzétételének kötelezettségét.
Az adományok egységes nyilvános regiszterét rendszeresen naprakész állapotban kell tartani a község honlapján.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet,  mely  tartalmazza  egységes nyilvános jegyzék – mint elektronikus adatbázis –
kialakításának kötelezettségét,  mely adatokat  tartalmaz a községnek adott  valamennyi  adományról  és azok használatáról,  továbbá tartalmazza az
adományok egységes nyilvános regisztere rendszeres naprakész állapotban tartásának és a község honlapján való közzétételének kötelezettségét.
Az adományok egységes nyilvános regisztere rendszeres naprakész állapotban tartásra kerül a község honlapján.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
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                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

8. terület: A község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív 
eljárások szabályozása és az eljárások ellenőrzésének előmozdítása 

A terület leírása:  Községi szinten nagyszámú eljárás kerül lefolytatásra, melyekben a polgárok érvényesítik jogaikat a helyi közigazgatási hivatal
szolgálatai előtt, melyekben „kétoldalú kommunikáció” van jelen a kérelmező – hivatalnok reláción. Azon eljárásokról van szó, melyekben a polgárok
jogosultságairól és kötelezettségeiről döntenek, valamint melyekben az ügyfél kérelmet nyújt be meghatározott dokumentáció iránt, és mely alapján a
hivatalnok meghatározott ügyiratot hoz. Potenciális problémák és korrupciókockázatok az efféle eljárásoknál több szinten is fellelhetők. Először is a
községi szervek előtt vezetett eljárások egyes folyamatai, határidői, kritériumai és feltételei nem kellően precízek, ami diszkrecionális felhatalmazást
hagy  a  hivatalnokoknak,  hogy  a  tárgyakról  különböző  határidőkben  döntsenek,  különböző  és  nem  egységes  bizonyítékfajták  és  dokumentáció
kérelmezése  mellett,  különböző  kimenetelekkel,  és  különböző  térítmények  vagy  illetékek  fizetése  mellett.  Ez  teret  nyit  a  korrupciónak,  olyan
értelemben,  hogy  az  ilyen  szabályozatlan  eljárásokban  megvalósul  az  ügyfelek  potenciális  és  tényleges  hatása  a  hivatalnokokra,  hogy
gyorsítsák/lassítsák az eljárásokat, vagy, hogy szükséges feltételekkel/feltételek nélkül döntsenek. Az efféle eljárások első problémája abban áll, hogy
nem létezik precíz és átfogó lista arról, hogy a helyi önkormányzati egységek szintjén mely eljárásokról is van tulajdonképpen szó. Emiatt a község
feladata, hogy kidolgozzon egy útmutatót/tervet ezen eljárásokról, majd azok összeírását és közzétételét,  hogy ezt követően ezen eljárások közül
bizonyos  eljárások  esetében  (természetesen  ahol  ez  lehetséges,  és  ami  a  község  illetékességébe  tartozik)  lefolytassa  a  korrupciókockázat
csökkentésének  intézkedéseit  a  hivatalnokok  diszkrecionális  felhatalmazásainak  csökkentése  tekintetében,  illetve  a  döntéshozatalhoz  szükséges
meglévő  kritériumok  pontosítása  vagy  kiegészítő  kritériumok  létrehozása,  a  határidők  pontosítása,  kiegészítő  útmutatók,  űrlapok  és  hasonlók
kidolgozása tekintetében.
A másik problémát, mely ezen kontextusban jelentkezik, az ellenőrzés hiánya képezi ezen eljárásokban, ami harmadik érdekelt személyek (amelyek
gyakran nem léteznek az efféle „egyoldalú eljárásokban”, mivel nincsenek más érdekelt felek akik ismernék a tárgyat) felől vagy belső részről, a
vezetőktől vagy más illetékes szerv irányából érkezne (mivel leginkább úgy vélik, hogy erre nincs szükség, vagy nincs rá elegendő kapacitás). Ilyen
helyzetben megtörténhet, hogy az ügyfél nem nyújtja be a szükséges dokumentációt, és pozitív döntés születik az ügyfél javára, mivel minden közte és
a hivatalnok között marad, aki az efféle eljárásban különféle korrupt mechanizmusoknak lehet kitéve. Az efféle kockázattípus elhárítható a tárgyak
időszakos  és  rendszeres  ellenőrzése,  valamint  keresztellenőrzése  rendszerének  bevezetésével,  úgy  a  vezetők  részéről,  mind  az  efféle  tárgyakat
feldolgozó hivatalnokok ilyenfajta tárgyak kölcsönös ellenőrzési rendszere által. Igen fontos, hogy az efféle ellenőrző mechanizmusok írott eljárásként
kerüljenek  meghatározásra,  annak  elkerülése  céljából,  hogy  a  mechanizmust  visszaélésszerűen  alkalmazzák,  és  nyomást  gyakoroljanak  vele  a
hivatalnok munkájára. 

8.1. cél: A község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások
fokozott átláthatósága 

Célmutatók: A község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások
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létrehozott és nyilvánosan hozzáférhető jegyzéke

A mutató alapértéke:-

A mutató célzott (tervezett) értéke:-

Az intézkedés sorszáma: 8.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani az információk teljes hozzáférhetőségét a HÖE szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és
kötelezettségeinek rendezésére irányuló valamennyi adminisztratív eljárásról.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: 
A község  szolgáltatásit  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és  kötelezettségeinek  rendezésére  irányuló  valamennyi  adminisztratív  eljárás
összeállított és a község honlapján közzétett jegyzéke (az eredeti és az átruházott illetékességekből);
A jegyzék tartalmazza a kérelem leírását, jogalapját, fázisait és a döntéshozatal határidőit, valamint űrlapjait, melyekkel a szolgáltatás használója a
HÖE szervéhez/szolgálatához fordul, a szükséges kísérő dokumentáció listájával;
Meghatározott szolgálat/személy, aki illetékes a regiszter vezetésére;
A regiszter rendszeres naprakész állapotban tartásának megállapított kötelezettsége.

Tevékenységek: Összeállítani  és  a  község  honlapján  közzétenni  a  község  szolgáltatásit  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és
kötelezettségeinek rendezésére irányuló valamennyi adminisztratív eljárás jegyzékét (az eredeti és az átruházott illetékességekből);
A jegyzéknek tartalmaznia  kell  a  kérelem leírását,  jogalapját,  fázisait  és  a  döntéshozatal  határidőit,  valamint  űrlapjait,  melyekkel  a  szolgáltatás
használója a HÖE szervéhez/szolgálatához fordul, a szükséges kísérő dokumentáció listájával;
Meghozni  a  besorolásról  szóló  szabályzat  módosításáról  szóló  szabályzatot,  mellyel  meghatározásra  kerül  a  személy,  aki  illetékes  a  regiszter
vezetésére, és megállapításra kerül a regiszter rendszeres naprakész állapotban tartásának kötelezettsége.

A tevékenységek mutatói: Összeállított és a község honlapján közzétett jegyzék a község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és
kötelezettségeinek rendezésére irányuló valamennyi adminisztratív eljárásról (az eredeti és az átruházott illetékességekből);
A jegyzék tartalmazza a kérelem leírását, jogalapját, fázisait és a döntéshozatal határidőit, valamint űrlapjait, melyekkel a szolgáltatás használója a
HÖE szervéhez/szolgálatához fordul, a szükséges kísérő dokumentáció listájával;
Meghozott szabályzat a besorolásról szóló szabályzat módosításáról, mellyel meghatározásra került a személy, aki illetékes a regiszter vezetésére, és
megállapításra került a regiszter rendszeres naprakész állapotban tartásának kötelezettsége.

Felelős alanyok: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője, az illetékes osztályvezető
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Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

8.2. cél: Elhárított korrupciókockázat azon adminisztratív eljárásokban, melyek szabályozása a község illetékességébe tartozik

Célmutatók:  A  község  illetékességébe  tartozó  módosított  jogi  keret  a  korrupciókockázat  további  elhárításának  irányába  az  adminisztratív
eljárásokban.

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nem létezik előírás, mely jogi keretet képezne a korrupciókockázat további
elhárításának irányába az adminisztratív eljárásokban. 

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában elemzést kell elvégezni és tervet vagy programot kell kidolgozni azon jogi
ügyiratok  elfogadására  vagy  módosítására,  melyek  a  község  illetékességébe  tartoznak,  és  melyek  elfogadásának  vagy  módosításának  a
korrupciókockázat elhárítását kell eredményezniük.

 

Az intézkedés sorszáma: 8.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Lefolytatni a korrupciókockázat további elhárítása szükségességének, lehetőségének és igazoltságának elemzését azon
adminisztratív eljárásokban, melyek szabályozása a község illetékességébe tartozik. 

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A  korrupciókockázat  további  elhárítása  szükségessége,  lehetősége  és  igazoltsága
elemzésének azon adminisztratív eljárásokban, melyek szabályozása a község illetékességébe tartozik, a következőket kell figyelembe vennie:
- Léteznek-e adminisztratív eljárások, melyek estében tovább csökkenthető vagy korlátozható a hivatalnokok diszkrecionális felhatalmazása, illetve
szükséges-e tovább pontosítani a döntéshozatal meglévő kritériumait vagy további kritériumokat megállapítani,
- Pontosítani a határidőket, kidolgozni a kiegészítő útmutatókat és az űrlapokat. 

Tevékenységek:
Elvégezni a  korrupciókockázat további elhárítása szükségességének, lehetőségének és igazoltságának elemzését azon adminisztratív eljárásokban,
melyek szabályozása a község illetékességébe tartozik, mely elemzés figyelembe veszi a következőket:
- Léteznek-e adminisztratív eljárások, melyek estében tovább csökkenthető vagy korlátozható a hivatalnokok diszkrecionális felhatalmazása, illetve
szükséges-e tovább pontosítani a döntéshozatal meglévő kritériumait vagy további kritériumokat megállapítani,
- Pontosítani a határidőket, kidolgozni a kiegészítő útmutatókat és az űrlapokat.
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A tevékenységek mutatói:
A  korrupciókockázat  további  elhárítása  szükségességének,  lehetőségének és  igazoltságának elvégzett  elemzése azon adminisztratív  eljárásokban,
melyek szabályozása a község illetékességébe tartozik, mely elemzés figyelembe veszi a következőket:
- adminisztratív eljárások létezése, melyek estében tovább csökkenthető vagy korlátozható a hivatalnokok diszkrecionális felhatalmazása, illetve, hogy
szükséges-e tovább pontosítani a döntéshozatal meglévő kritériumait vagy további kritériumokat megállapítani,
- Pontosításra kerültek a határidők és kidolgozásra kerültek a kiegészítő útmutatók és az űrlapok.

Felelős alanyok: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 8.2.2.

Az intézkedés megnevezése: Elhárítani a korrupció kockázatait  azon adminisztratív eljárásokban, melyek szabályozása a község illetékességébe
tartozik, a szükségletek, lehetőségek és az igazoltság elemzésének eredményeivel összhangban. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az elemzéssel összhangban összeállított terv és program azon jogi ügyiratok elfogadására
vagy módosítására, melyek a község illetékességébe tartoznak, és melyek elfogadásának vagy módosításának a korrupciókockázat elhárítását kell
eredményezniük azon adminisztratív eljárásokban, melyek szabályozása a község illetékességébe tartozik;
A jogi ügyiratok lefolytatott módosítása;
Módosított és naprakész állapotba hozott adminisztratív eljárások a regiszterben.

Tevékenységek: Az elemzéssel összhangban tervet és programot összeállítani azon jogi ügyiratok elfogadására vagy módosítására, melyek a község
illetékességébe tartoznak, és melyek elfogadásának vagy módosításának a korrupciókockázat elhárítását kell eredményezniük azon adminisztratív
eljárásokban, melyek szabályozása a község illetékességébe tartozik;
Lefolytatni a jogi ügyiratok módosítását;
A község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások regiszterében
elvégezni a módosított adminisztratív eljárások naprakész állapotba hozását.

A tevékenységek mutatói: A község illetékességébe tartozó jogi ügyiratok elfogadására vagy módosítására irányuló összeállított terv és program, az
elemzéssel összhangban;
A jogi ügyiratok lefolytatott módosítása;
A község  szolgáltatásit  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és  kötelezettségeinek  rendezésére  irányuló  adminisztratív  eljárások  naprakész
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állapotba hozott regisztere.

Felelős alanyok:             - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
- a község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív
eljárások regiszterének vezetésével és naprakész állapotban tartásával megbízott személy.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

8.3. cél: A község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások
lefolytatásának ellenőrzésére szolgáló rendszer előmozdítása

Célmutatók: Elfogadott  belső  eljárások,  melyekkel  szabályozásra  kerül  a  község  szolgáltatásit  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és
kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások lefolytatásának ellenőrzésére szolgáló rendszer.

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nem létezik olyan belső ügyirat, mely  a község szolgáltatásit használók
jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások lefolytatásának ellenőrzésére szolgáló rendszert
szabályozza.

A mutató célzott (tervezett) értéke:  A HCST lefolytatásnak időszakában el kell fogadni és következetesen alkalmazni kell  a község szolgáltatásit
használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások lefolytatásának ellenőrzési eljárását
szabályozó belső ügyiratot.

Az intézkedés sorszáma: 8.3.1.

Az intézkedés  megnevezése: Belső  ügyiratot  elfogadni,  mely  szabályozza  a  község szolgáltatásit  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és
kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások lefolytatását ellenőrző eljárásokat.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:  Az ügyiratnak a következő elemeket kell  tartalmaznia: az ellenőrzésre kerülő tárgyak
száma/fajtája/típusa  kiválasztásának  módszertanát,  azok  számával,  az  ezeket  feldolgozó  hivatalnokok  számával,  a  rendelkezésre  álló  ellenőrzési
kapacitásokkal és hasonlókkal összhangban;
A módszertannak biztosítania kell az ellenőrzésre kerülő tárgyak kiválasztásának rendszerességét, gyakoriságát és véletlenszerűségét, az ellenőrzés
végrehajtásában elkövetett visszaélés elkerülése érdekében. 

Tevékenységek:  Belső  ügyiratot  elfogadni,  mellyel  szabályozásra  kerülnek  a  község  szolgáltatásit  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és
kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások lefolytatását tárgyak ellenőrzésén keresztül történő ellenőrző eljárások. Az ügyiratnak
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a következő elemeket kell tartalmaznia: az ellenőrzésre kerülő tárgyak száma/fajtája/típusa kiválasztásának módszertanát, azok számával, az ezeket
feldolgozó hivatalnokok számával, a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitásokkal és hasonlókkal összhangban;
A módszertannak biztosítania kell az ellenőrzésre kerülő tárgyak kiválasztásának rendszerességét, gyakoriságát és véletlenszerűségét, az ellenőrzés
végrehajtásában elkövetett visszaélés elkerülése érdekében.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott belső ügyirat, mellyel szabályozásra kerültek a község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére
és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások lefolytatását tárgyak ellenőrzésén keresztül történő ellenőrző eljárások. Az ügyirat
a  következő  elemeket  tartalmazza:  az  ellenőrzésre  kerülő  tárgyak  száma/fajtája/típusa  kiválasztásának  módszertanát,  azok  számával,  az  ezeket
feldolgozó hivatalnokok számával, a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitásokkal és hasonlókkal összhangban;
A módszertan biztosítja az ellenőrzésre kerülő tárgyak kiválasztásának rendszerességét, gyakoriságát és véletlenszerűségét, az ellenőrzés 
végrehajtásában elkövetett visszaélés elkerülése érdekében.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői;
                                      - belső ellenőr.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 8.3.2.

Az intézkedés megnevezése: A belső ügyirattal összhangban elfogadni a tárgyak ellenőrzésének éves tervét és programját. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott ellenőrzési terv és program.

Tevékenységek: A község  szolgáltatásait  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és  kötelezettségeinek  rendezésére  irányuló  adminisztratív
eljárások ellenőrzésének eljárásait szabályozó belső ügyiratban előirányozni a tárgyak ellenőrzésére irányuló éves terv és program kidolgozásának
kötelezettségét.
Elfogadni a tárgyak ellenőrzésének éves tervét és programját.

A  tevékenységek  mutatói: A  község  szolgáltatásait  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és  kötelezettségeinek  rendezésére  irányuló
adminisztratív eljárások ellenőrzésének eljárásait  szabályozó belső ügyiratban előirányozásra került  a tárgyak ellenőrzésére irányuló éves terv és
program kidolgozásának kötelezettsége.
Elfogadásra került a tárgyak ellenőrzésének éves terve és programja.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői
                                      - belső ellenőr.
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Határidő: 2019. december 31. 

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 8.3.3.

Az intézkedés megnevezése: A belső ügyirattal összhangban kidolgozni és közzétenni az elvégzett ellenőrzésről szóló jelentést. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az elvégzett ellenőrzésről szóló jelentés hozzáférhető kell, hogy legyen a község szervei és
a nyilvánosság számára, a személyes adatok védelmét biztosító előírásokkal összhangban.
Megállapított szabálytalanságok és visszaélések esetén az ellenőrzés eredményének további eljárásnak kell lennie a konkrét egyedi esetben (fegyelmi,
szabálysértési, büntetőjogi és hasonló felelősségre vonás megindítása).

Tevékenységek: A község szolgáltatásit használók jogosultágainak érvényesítésére és kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások
ellenőrzésének eljárásait szabályozó belső ügyiratban elő kell irányozni az elvégzett ellenőrzésről szóló jelentés kidolgozásának kötelezettségét, a
községi szerv elvégzett ellenőrzésről való tájékoztatásának kötelezettségét, és az elvégzett ellenőrzésről szóló jelentés közzétételének kötelezettségét.
Az elvégzett ellenőrzésről szóló jelentést meg kell küldeni a község szerveinek, és közzé kell tenni a község honlapján, a személyes adatok védelmét
biztosító előírásokkal összhangban.

A tevékenységek  mutatói: Elfogadott  belső  ügyirat,  mely  szabályozza  a  község  szolgáltatásait  használók  jogosultágainak  érvényesítésére  és
kötelezettségeinek rendezésére irányuló adminisztratív eljárások ellenőrzésének eljárásait, mely előirányozza az elvégzett ellenőrzésről szóló jelentés 

kidolgozásának  kötelezettségét,  a  községi  szerv  elvégzett  ellenőrzésről  való  tájékoztatásának  kötelezettségét,  és  az  elvégzett  ellenőrzésről  szóló
jelentés közzétételének kötelezettségét.
Az elvégzett  ellenőrzésről szóló jelentés megküldésre került  a község szerveinek, és közzétételre került  a község honlapján,  a  személyes adatok
védelmét biztosító előírásokkal összhangban.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői
                                    - belső ellenőr
                                    - a község honlapjának naprakész állapotban tartásáért felelős személy.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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9. terület: A fogyatékkal élők igényeinek kielégítését és az érzékeny csoportok jogainak védelmét szolgáló segítségnyújtási és 
szolidaritási programok előmozdítása

A terület leírása: Minden folyamat, amely olyan jellegű, hogy általa hatósági szerv bármely alapon állami erőforrások elosztását végzi, bármiben is
merülnek ki ezen erőforrások, korrupció létrejöttének kockázatát képezi. Figyelembe véve, hogy a község illetékességébe tartozik a helyi lakosságnak,
különösképpen pedig az érzékeny csoportokhoz tatozó helyi lakosságnak történő segítségnyújtás és annak megszervezése, nagyon fontos, hogy az
efféle  segítség  odaítélésnek  folyamata  szabályozott  legyen,  oly  módon,  mellyel  elkerülhető,  hogy  ezen  eszközök:  a)  azon  személyek  kezében
végezzék, akik kezelik őket (bármilyen alapon), és b) azok kezében végezzék, akik nem tesznek eleget azon feltételeknek, hogy azon személyek
körébe tartozzanak, akiknek az efféle segítségfajtát szánták. Ezen területet nagyon nehéz egységesen szabályozni, figyelembe véve azt, hogy ezen
általános illetékesség keretében a község a helyi közösség sajátosságainak megfelelően dönt arról, hogy melyek a segítségnyújtás megszervezésének
lakossági  kategóriái,  illetve  melyek annak módjai.  Emiatt  a  HCST-nek elő  kell  irányoznia  egy mechanizmust,  melynek keretében a  községnek
azonosítania  és  szabályoznia  kell  ezen  folyamatokat,  oly  módon,  hogy  elfogadásra/módosításra  kerülnek  azon  községi  előírások,  melyek  a
segítségnyújtás eszközeinek odaítélésre, illetve a szolidaritás érvényesítésére irányuló folyamatokat szabályozzák, mindezt oly módon, mely biztosítja
a programok átláthatóságát, a segítség odaítélése és a folyamatok ellenőrzése világos kritériumainak megállapítását, valamint ezen folyamatnak a
község stratégiai fejlesztési dokumentumaival való összehangolását, miáltal csökken az arról való döntéshozatal területét illető diszkrecionális erő,
hogy mely  csoportoknak és  mikor  kerülnek megszervezésre pályázatok segítségnyújtásra.  Emellett  figyelembe véve  azt,  hogy ezen illetékesség
érvényesítésének célcsoportjait különböző marginalizált társadalmi csoportok képezik, melyek általában rendelkeznek saját egyesületekkel és más
szervezési  modellekkel,  a  helyi  korrupcióellenes  cselekvési  tervnek erősítenie  kellene a  község és ezen alanyok együttműködését  (például  ezen
szervezetek és egyesületek képviselőinek bekapcsolása által a bizottságok munkájába, a kritériumok meghatározásába, a folyamatok ellenőrzésébe, az
odaítélt eszközök használatába, stb.). Habár a HCST főként a község szerveire és szolgálataira vonatkozik, ezen dokumentum egyik célját a helyi
szereplők összekapcsolásának és jobb koordinációjának kell képeznie, a helyi lakosság közös érdeke érvényesítésének területén.

A község ezen illetékességet illető konkrét tevékenységeinek azonosítását követően elemezni kell, hogy létezik-e, és milyen a meglévő jogi keret
községi szinten, melyek ezen folyamatokat szabályozzák (például léteznek-e megfelelő szabályzatok, rendeletek, útmutatók), és milyen a gyakorlat
ezen a területen, a korrupciókockázat tekintetében. Emellett ki kell alakítani, vagy elő kell mozdítani az eszközök elosztásának eljárásait, oly módon,
hogy  azért  bizottságok  legyenek  felelősek,  melyek  rendelkezni  fognak  a  munkájukról  szóló  szabályzattal,  és  melyek  tagjai  az  érdek-
összeférhetetlenség  megakadályozására  szolgáló  mechanizmusok  hatálya  alá  tartoznak,  mely  nyilvánosan  közéteszi  a  munkájáról  szóló
dokumentumokat,  és  melynek  döntéseire  létezik  majd  megfelelő  fellebbezésre  való  jogosultság,  illetve  többlépcsősség  a  végleges  döntések
meghozatalát illetően. 

9.1.  cél:  Az  illetékes  szolgálatok  és  szervek  diszkrecionális  felhatalmazásinak  csökkentése  azon  programok  és/vagy  célcsoportok
kiválasztásáról való döntéshozatal eljárásában, melyek esetében segítségnyújtás odaítélése kerül lefolytatásra

Célmutatók: Valamennyi határozat  azon programokról és/vagy célcsoportokról, melyek esetében segítségnyújtás odaítélése kerül megszervezésre,
összehangolásra került a község stratégiai és fejlesztési dokumentumaival vagy más dokumentumokkal, melyek a községnek előirányozzák efféle
eljárások lefolytatásának kötelezettségét.
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A mutató alapértéke:
Azon programok és/vagy célcsoportok száma, melyek esetében segítségnyújtás odaítélése kerül megszervezésre, és melyek összehangolásra kerültek a
község stratégiai és fejlesztési dokumentumaival vagy más dokumentumokkal, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának
kötelezettségét, a programok és/vagy célcsoportok teljes számához viszonyítva, melyekre vonatkozóan program kerül megszervezésre.

A mutató célzott (tervezett) értéke:
Azon programok és/vagy célcsoportok száma, melyek esetében segítségnyújtás odaítélése kerül megszervezésre, és melyek összehangolásra kerültek a
község stratégiai és fejlesztési dokumentumaival vagy más dokumentumokkal, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának
kötelezettségét, a programok és/vagy célcsoportok teljes számához viszonyítva, melyekre vonatkozóan program kerül megszervezésre.

Az intézkedés sorszáma: 9.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Elvégezni a segítségnyújtás odaítélésére irányuló programoknak a község stratégiai és fejlesztési dokumentumaival vagy
más dokumentumokkal – melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét – való összehangoltságának elemzését.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Lefolytatott elemzés, melynek meg kell állapítani, hogy a  segítségnyújtás odaítélésére
irányuló eddigi programok összehangolásra kerültek-e  a község stratégiai és fejlesztési dokumentumaival vagy más dokumentumokkal, melyek a
községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét.

Tevékenységek:  Lefolytatni a községi rendeletek elemzését, melyek a segítségnyújtás odaítélésére irányuló programokat szabályozzák (a szociális
védelemről  szóló  rendelet,  Zenta  községben  a  2017-2021.  évben  a  romák  oktatási  helyzetének  előmozdítására  irányuló  akcióterv,  stb.),  és
megállapítani,  hogy  a  segítségnyújtás odaítélésére  irányuló  eddigi  programok  összehangolásra  kerültek-e  a  község  stratégiai  és  fejlesztési
dokumentumaival 

vagy más dokumentumokkal, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét.

A tevékenységek mutatói: Azon községi határozatok lefolytatott elemzése, melyek a segítségnyújtás odaítélésére irányuló programokat szabályozzák
(a szociális védelemről szóló rendelet, Zenta községben a 2017-2021. évben a romák oktatási helyzetének előmozdítására irányuló akcióterv, stb.),
annak megállapításával, hogy a  segítségnyújtás odaítélésére irányuló eddigi programok összehangolásra kerültek-e  a község stratégiai és fejlesztési
dokumentumaival vagy más dokumentumokkal, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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Az intézkedés sorszáma: 9.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni azon kötelezettséget,  miszerint a  segítségnyújtás odaítélésére irányuló valamennyi programot össze kell
hangolni  a  község  stratégiai  és  fejlesztési  dokumentumaival  vagy  más  dokumentumokkal,  melyek  a  községnek  előirányozzák  efféle  eljárások
lefolytatásának kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A kötelezettség oly módon kell,  hogy előirányozásra kerüljön, hogy a  segítségnyújtás
odaítélésére irányuló összes programnak, a szűkebb értelemben vett  jogi  előírások kivételével,  hivatkoznia kell  a  község stratégiai  és fejlesztési
dokumentumaira vagy más dokumentumokra, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét.

Tevékenységek: 
Elfogadni azon községi határozatok módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatokat, melyekkel a segítségnyújtás odaítélésére irányuló programok
szabályozásra  kerülnek,  melyekkel  a  programok  összehangolásra  kerülnek  a  község  stratégiai  és  fejlesztési  dokumentumaival  vagy  más
dokumentumokkal, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét, oly módon, hogy a segítségnyújtás odaítélésére
irányuló összes program, a szűkebb értelemben vett jogi előírások kivételével, hivatkozik a község stratégiai és fejlesztési dokumentumaira vagy más
dokumentumokra, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét.

A tevékenységek mutatói: Azon községi  határozatok módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott  határozatok, melyekkel a  segítségnyújtás
odaítélésére  irányuló  programok  szabályozásra  kerültek,  melyekkel  a  programok  összehangolásra  kerültek  a  község  stratégiai  és  fejlesztési
dokumentumaival vagy más dokumentumokkal, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét, oly módon, hogy a
segítségnyújtás odaítélésére irányuló összes program, a szűkebb értelemben vett jogi előírások kivételével, hivatkozik a község stratégiai és fejlesztési
dokumentumaira vagy más dokumentumokra, melyek a községnek előirányozzák efféle eljárások lefolytatásának kötelezettségét.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

9.2.  cél:  A község  rendszeres  alapon  együttműködik  a  civil  társadalmi  szervezetekkel  (CTSZ)/más  helyi  szereplőkkel,  jobb  koordináció
céljából a segítségnyújtás folyamatában

Célmutatók:  Létrehozott és formális együttműködés a civil társadalmi szervezetekkel (CTSZ)/más helyi szereplőkkel, jobb koordináció céljából a
segítségnyújtás folyamatában. 
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A mutató alapértéke: A civil társadalmi szervezetek (CTSZ)/más helyi szereplők száma, melyekkel együttműködés valósul meg ezen illetékességet
illetően.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A civil társadalmi szervezetek (CTSZ)/más helyi szereplők száma, melyekkel együttműködés valósul meg ezen
illetékességet illetően.

Az intézkedés sorszáma: 9.2.1.

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  a  civil  társadalmi  szervezetek  (CTSZ)/más  helyi  szereplők  bekapcsolásának  kötelezettségét  a
segítségnyújtási programok előkészítésébe, lefolytatásába és ellenőrzésébe. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Azonosított civil társadalmi szervezetek (CTSZ)/más helyi szereplők, melyek relevánsak
bizonyos segítségnyújtási programok, illetve bizonyos célcsoportok szempontjából;
Aláírt  együttműködési  megállapodás/a  község  és  a  CTSZ/más  helyi  szereplők  közötti  együttműködés  formalizálásának  egyéb  formái,  melyek
magukban foglalják a kölcsönös jogok és kötelezettségek meghatározását;
Az  együttműködési  megállapodás/a  formalizálás  egyéb  formái  tartalmazzák  a  CTSZ/más  helyi  szereplők  bekapcsolásának/konzultálásának
kötelezettségét a feltételek, kritériumok és mércék meghatározásának eljárásába, a pályázati kérelmek/jelentkezések fogadásában való részvételbe, és a
programok ellenőrzésében való részvételbe.

Tevékenységek: 
Azonosítani a civil társadalmi szervezeteket (CTSZ)/más helyi szereplőket, melyek relevánsak bizonyos segítségnyújtási programok, illetve bizonyos
célcsoportok szempontjából;
Együttműködési  megállapodást/a  község és  a  CTSZ/más  helyi  szereplők  közötti  együttműködés  formalizálásának  egyéb formáit  aláírni,  melyek
magukban foglalják a kölcsönös jogok és kötelezettségek meghatározását;
Az  együttműködési  megállapodásoknak/a  formalizálás  egyéb  formáinak  tartalmazniuk  kell  a  CTSZ/más  helyi  szereplők
bekapcsolásának/konzultálásának kötelezettségét a feltételek, kritériumok és mércék meghatározásának eljárásába, a pályázati kérelmek/jelentkezések
fogadásában való részvételbe, és a programok ellenőrzésében való részvételbe.
Elfogadni  a  segítségnyújtási  programokat  szabályozó  községi  rendeletek  módosításairól  és  kiegészítéseiről  szóló  rendeleteket,  és  előirányozni  a
CTSZ/más  helyi  szereplők  bekapcsolásának/konzultálásának  kötelezettségét  a  feltételek,  kritériumok  és  mércék  meghatározásának  eljárásába,  a
pályázati kérelmek/jelentkezések fogadásában való részvételbe, és a programok ellenőrzésében való részvételbe.

A tevékenységek mutatói:
Azonosított  civil  társadalmi  szervezetek  (CTSZ)/más  helyi  szereplők,  melyek  relevánsak bizonyos  segítségnyújtási  programok,  illetve  bizonyos
célcsoportok szempontjából;
Aláírt  együttműködési  megállapodás/a  község  és  a  CTSZ/más  helyi  szereplők  közötti  együttműködés  formalizálásának  egyéb  formái,  melyek
magukban foglalják a kölcsönös jogok és kötelezettségek meghatározását;
Az  együttműködési  megállapodások/a  formalizálás  egyéb  formái  tartalmazzák  a  CTSZ/más  helyi  szereplők  bekapcsolásának/konzultálásának
kötelezettségét a feltételek, kritériumok és mércék meghatározásának eljárásába, a pályázati kérelmek/jelentkezések fogadásába való részvételbe, és a
programok ellenőrzésébe való részvételbe.
A segítségnyújtási programokat szabályozó községi rendeletek módosításairól és kiegészítéseiről szóló elfogadott rendeletek, és a  CTSZ/más helyi
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szereplők bekapcsolásának/konzultálásának előirányozott kötelezettsége a feltételek, kritériumok és mércék meghatározásának eljárásába, a pályázati
kérelmek/jelentkezések fogadásába való részvételbe, és a programok ellenőrzésébe való részvételbe.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

9.3. cél: Fokozott átláthatóság a segítségnyújtás odaítélésének területén

Célmutatók: A segítségnyújtási  programok  valamennyi  eleme  nyilvánosan  hozzáférhető,  a  személyes  adatok  védelmét  biztosító  előírásokkal
összhangban.

A mutató alapértéke: A segítségnyújtási programok száma, melyek elemei nyilvánosan hozzáférhetők, a programok teljes számához viszonyítva, az
intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatójával összhangban. 

A mutató célzott (tervezett) értéke: A segítségnyújtási programok száma, melyek elemei nyilvánosan hozzáférhetők, a programok teljes számához
viszonyítva, az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatójával összhangban.

Az intézkedés sorszáma: 9.3.1.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni  azon kötelezettséget,  mely szerint  a programok minden elemét  közzé kell  tenni,  a  személyes  adatok
védelmét biztosító előírásokkal összhangban.

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója:  A kötelezettség  legkevesebb  a  következő  elemek  közzétételét  foglalja  magában:  a
segítségnyújtás felhívását, feltételeit, kritériumait és mércéit, a pályázati kérelem/jelentkezés benyújtásának módját és a szükséges dokumentációt, az
eljárásban  részt  vevő bizottságban  levő  személy/tag  nevét  és  tisztségét,  a  ranglistát  és  az  odaítélt  segítségnyújtás  összegeit,  az  eljárás/pályázat
lefolytatásáról szóló jelentéseket.
 

Tevékenységek:  Elvégezni az összes községi előírás elemzését, melyek segítségnyújtási programokat szabályoznak, és elfogadni a segítségnyújtási
programokról szóló azon községi előírások módosításairól és kiegészítéseiről szóló rendeletet, melyek nem tartalmazzák a következő elemeket: a
segítségnyújtás felhívását, feltételeit, kritériumait és mércéit, a pályázati kérelem/jelentkezés benyújtásának módját és a szükséges dokumentációt, az
eljárásban  részt  vevő bizottságban  levő  személy/tag  nevét  és  tisztségét,  a  ranglistát  és  az  odaítélt  segítségnyújtás  összegeit,  az  eljárás/pályázat
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lefolytatásáról szóló jelentéseket.

A tevékenységek mutatói: A segítségnyújtási programokat szabályozó összes községi előírás elvégzett elemzése, és a segítségnyújtási programokról
szóló  azon  községi  előírások  módosításairól  és  kiegészítéseiről  szóló  elfogadott  rendeletek,  melyek  nem tartalmazzák  a  következő  elemeket:  a
segítségnyújtás felhívását, feltételeit, kritériumait és mércéit, a pályázati kérelem/jelentkezés benyújtásának módját és a szükséges dokumentációt, az
eljárásban  részt  vevő bizottságban  levő  személy/tag  nevét  és  tisztségét,  a  ranglistát  és  az  odaítélt  segítségnyújtás  összegeit,  az  eljárás/pályázat
lefolytatásáról szóló jelentéseket.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

9.4. cél: Az érdek-összeférhetetlenség létrejöttének elhárított kockázata a segítségnyújtás odaítélésére irányuló eljárásokban 

Célmutatók: Elfogadott intézkedések az érdek-összeférhetetlenség kezelésére a segítségnyújtás odaítélésére irányuló eljárásokban.

A mutató alapértéke: Az ezen területet illető  érdek-összeférhetetlenségkezelési intézkedések jellege,  az intézkedés kitöltöttségének (minőségének)
mutatójával összhangban.

A mutató célzott (tervezett) értéke: Az ezen területet illető  érdek-összeférhetetlenségkezelési intézkedések jellege,  az intézkedés kitöltöttségének
(minőségének) mutatójával összhangban.

Az intézkedés sorszáma: 9.4.1.

Az  intézkedés  megnevezése:  Létrehozni a  segítségnyújtás  odaítélésére  irányuló  eljárásokat  lefolytató  bizottsági  tagok  és/vagy  személyek
(hivatalnokok) érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemeit. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemei a következőket ölelik fel:
- a pályázat résztvevőivel/a kérelmező személyekkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása,
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén,
- azon bizottsági tag/személy (hivatalnok) felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt,
- azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség

fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra. 
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Tevékenységek:  Elfogadni a  segítségnyújtás  odaítélésre  irányuló  eljárásokat  szabályozó  rendeletek  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló
rendeleteket,  a  segítségnyújtás  odaítélésre  irányuló  eljárásokat  lefolytató  bizottsági  tagok  és/vagy  személyek  (hivatalnokok)  érdek-
összeférhetetlenségkezelése elemeinek megállapítása érdekében, mely elemek legkevesebb a következőket ölelik fel:
- a pályázat résztvevőivel/a kérelmező személyekkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása,
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén,
- azon bizottsági tag/személy (hivatalnok) felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt,
- azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség

fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

A tevékenységek mutatói: A segítségnyújtás odaítélésre irányuló eljárásokat szabályozó rendeletek módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott
rendeletek,  a  segítségnyújtás  odaítélésre  irányuló  eljárásokat  lefolytató  bizottsági  tagok  és/vagy  személyek  (hivatalnokok)  érdek-
összeférhetetlenségkezelése elemeinek megállapítása érdekében, mely elemek legkevesebb a következőket ölelik fel:
- a pályázat résztvevőivel/a kérelmező személyekkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása,
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén,
- azon bizottsági tag/személy (hivatalnok) felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt,
- azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség

fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                   - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                     - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

10. terület: Eszközök odaítélése a község költségvetéséből a helyi közösség közérdekének megvalósítására

A terület leírása: Az előbbiekben leírt terület mellett, melynek célja a szolidaritás és a társadalmi kohézió erősítése intézményes segítségnyújtás és
támogatás által, azon személyeknek, akik személyes vagy társadalmi jellemzőik miatt külön segítségnyújtási programokat igényelnek, a község által
állami  forrásokból,  azaz  a  költségvetésből  különféle  alapokon  ellátásra  kerül  különböző  projektumokra  és  programokra  szolgáló  eszközök
átcsoportosítása is, melyek célja a helyi közösség közérdekének népszerűsítése, megvalósítása vagy védelme. Figyelembe véve, hogy a közforrásokból
származó  eszközök  valamennyi  odaítélése,  illetve  elosztása  természeténél  fogva  olyan  területet  képez,  mely  korrupció,  szabálytalanságok  és
visszaélések nagyszámú kockázatát tartalmazza, ezen terület a község különleges figyelmét igényeli. 

Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. szám) és az egyesületek által megvalósításra kerülő közérdekű programok
ösztönzésére vagy a program finanszírozására szolgáló hiányzó részre szolgáló eszközökről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 8/12.
szám),  valamint  különböző  szektorok,  területek,  illetve  ügykörök  számos  törvénye  értelmében  a  községek  hatósági  szervek,  melyek  polgári
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egyesületek, illetve civil társadalmi szervezetek tevékenységeit és projektumait finanszírozzák. Habár ezen a területen a korábbi években sok minden
történt  az  átláthatóság  növelése  és  a  hatósági  szervek diszkrecionális  felhatalmazásai  ellenőrzésére  és  csökkentésére  irányuló  rendszer  erősítése
irányában, az egyesületek finanszírozásának területét illető kihívások állandóan új korrupcióellenes tevékenységeket igényelnek, melyek követik azon
„innovatív” formák evolúcióját, melyek által a közforrásokból származó és polgári egyesületeknek szánt eszközök nem közérdek, hanem különféle
magánérdek érvényesítésére kerülnek felhasználásra, ezen folyamat mindkét oldalán (az egyesületek képviselői és az eszközökkel rendelkező szervek
képviselői).  A korrupció megelőzése ezen a területen megvalósítható, mindenekelőtt a teljes folyamat átláthatóságának további fokozásával, valamint
a község belső „védekező mechanizmusainak” erősítésével,  melyek képesek megakadályozni,  és melyeknek meg kell  akadályozniuk a különféle
szabálytalanságok, visszaélések és korrupció létrejöttét.
 
Másik igen fontos közérdek, melyet a községnek védelmeznie és költségvetési eszközein keresztül ösztönöznie kell, a közérdek megvalósítását illeti
projektumok társfinanszírozása által a tömegtájékoztatás területén,  a tömegtájékoztatásról és a médiumokról szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos
Közlönye, 83/14., 58/15. és 12/16. szám – hiteles értelmezés) és a tömegtájékoztatás területét illető közérdek megvalósítását szolgáló projektumok
társfinanszírozásáról szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye, 16/16. szám) előirányozott módon. Ezen terület a nyilvánosságban számos
ellentmondást, problémát és gyanút idézett elő azzal kapcsolatban, hogy a hatósági szervek, és így a községek is, mint a teljes folyamat igen fontos
részei, megfelelő módon írják-e ki és folytatják-e le a pályázatokat ezen a területen, illetve a költségvetési eszközök a helyi közösség közérdekének
megvalósítására vagy pedig a községi szervek, bizonyos politikai opciók, vagy a községi alanyokhoz vagy szervekhez különféle alapokon közeli
meghatározott médiumok érdekeinek megvalósítására kerülnek-e felhasználásra. A médiumok fontossága és jelentős befolyása, valamint ezen terület
jelentős korrupciókockázata 

miatt a községnek külön figyelmet kell fordítania erre a területre a helyi cselekvési akciótervében, szükségleteivel és kapacitásaival összhangban. 

10.1. cél: A polgári egyesületeknek történő eszköz-odaítélési eljárás átláthatóságának, felelősségének és ellenőrzésének fokozása

Célmutatók: Elfogadott községi szintű hatékony közpolitikák, melyek biztosítják az egyesületek által megvalósításra kerülő közérdekű programok
társfinanszírozására irányuló eljárás teljes átláthatóságát, felelősségét és ellenőrzését.

A mutató alapértéke: 

A mutató célzott (tervezett) értéke: 

Az intézkedés sorszáma: 10.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a közérdek meghatározásának kötelezettségét, mely az egyesületek által megvalósítandó programok által
megvalósul, illetve létrehozni azon kötelezettséget, hogy minden programnak már meghatározott közérdekre kell hivatkoznia. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az egyesületek által megvalósítandó programok által megvalósuló közérdek meg kell,
hogy legyen határozva stratégiai szinten, illetve meg kell, hogy legyen határozva a község fejlesztési dokumentumaiban; a társfinanszírozás minden
egyedi eljárásának meghatározott közérdekre, illetve megállapított kapcsolatokra és igazoltságra kell hivatkoznia, mely módon a konkrét program
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társfinanszírozása megvalósul, illetve népszerűsíti és védi a közérdeket (például prioritások meghatározása által a finanszírozást illetően a konkrét
évre vonatkozóan, a programok és a nyilvános pályázatok tematikai területe meghatározása és hasonlók által).

Tevékenységek: Elvégezni az egyesületek által megvalósítandó programok társfinanszírozásának módját szabályozó községi rendeletek elemzését,
és  megállapítani,  hogy  ezen  rendeletekben  meghatározásra  került-e  a  közérdek,  mely  az egyesületek  által  megvalósítandó  programok  által
megvalósul, továbbá megállapítani, hogy ezen közérdekek meghatározásra kerültek-e a község stratégiai vagy fejlesztési dokumentumaiban.
Szükség  esetén  elfogadni  az egyesületek  által  megvalósítandó  programok  társfinanszírozásának  módját  szabályozó községi  rendeletek
módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeleteket, és meghatározni az egyesületek által megvalósítandó programok által megvalósuló közérdeket,
a községi rendeleteket pedig összehangolni a község stratégiai vagy fejlesztési dokumentumaival.

A tevékenységek mutatói: Az egyesületek által megvalósítandó programok társfinanszírozásának módját szabályozó községi rendeletek elvégzett
elemzése,  annak  megállapításával,  hogy  ezen  rendeletekben  meghatározásra  került-e  a  közérdek,  mely  az egyesületek  által  megvalósítandó
programok által megvalósul, továbbá hogy ezen közérdekek meghatározásra kerültek-e a község stratégiai vagy fejlesztési dokumentumaiban.
Az egyesületek által megvalósítandó programok társfinanszírozásának módját szabályozó községi rendeletek módosításáról és kiegészítéséről szóló
elfogadott rendeletek, melyekkel meghatározásra került az egyesületek által megvalósítandó programok által megvalósuló közérdek, és melyek 

összehangolásra kerültek a község stratégiai vagy fejlesztési dokumentumaival.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni egy teljes és átfogó jogi keretet községi szinten, mely szabályozza az egyesületek által megvalósításra
kerülő közérdekű programok társfinanszírozását.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az átfogó és teljes belső jogi keret legkevesebb a következőket jelenti: 1) belső ügyirat
(szabályzat) létezése, mely szabályozza az egyesületek által megvalósításra kerülő közérdekű programok társfinanszírozását, 2) az ezen területen
lefolytatásra kerülő nyilvános pályázatokat lefolytató bizottság munkájáról szóló ügyrend létezése, 3) nyilvános pályázat kiírásáról szóló határozat,
minden egyes programra vonatkozóan.
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Az egyesületek által megvalósításra kerülő közérdekű programok társfinanszírozását szabályozó jogi keretnek legkevesebb a következőket kell
tartalmaznia: 1) a projektumjavaslat pontozásához szükséges feltételek, kritériumok és mércék meghatározásának módja, 2) a pályázat lefolytatása
folyamán keletkező valamennyi dokumentum nyilvános közzétételének kötelezettsége, 3) a pályázati bizottságok munkájának szabályozása, külön
hangsúlyt  fektetve  az  érdek-összeférhetetlenség  kezelésére,  4)  a  jóváhagyott  projektumok  és  programok  monitorozásának,  értékelésének  és
pénzügyi ellenőrzésének módja. 

Tevékenységek: Elfogadni  az  egyesületek  által  megvalósításra  kerülő  közérdekű  programok  társfinanszírozásával  kapcsolatos  nyilvános
pályázatokat lefolytató bizottság munkájáról szóló ügyrendet.
Elfogadni  azon községi  rendeletek  módosításait  és  kiegészítéseit,  melyek szabályozzák  az  egyesületek  által  megvalósításra  kerülő  közérdekű
programok társfinanszírozásának módját,  mely  rendeletek  szabályozzák a  pályázati  bizottságok munkáját,  külön hangsúlyt  fektetve  az  érdek-
összeférhetetlenség kezelésére,  valamint  a  jóváhagyott  projektumok és programok monitorozásának, értékelésének és pénzügyi ellenőrzésének
módját.

A tevékenységek mutatói:
Az egyesületek által  megvalósításra  kerülő közérdekű programok társfinanszírozásával  kapcsolatos nyilvános pályázatokat  lefolytató bizottság
munkájáról szóló elfogadott ügyrend.
Azon községi  rendeletek  elfogadott  módosításai  és  kiegészítései,  melyek  szabályozzák  az  egyesületek  által  megvalósításra  kerülő  közérdekű
programok társfinanszírozásának módját,  mely  rendeletek  szabályozzák a  pályázati  bizottságok munkáját,  külön hangsúlyt  fektetve  az  érdek-
összeférhetetlenség kezelésére,  valamint  a  jóváhagyott  projektumok és programok monitorozásának, értékelésének és pénzügyi ellenőrzésének
módját.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani az egyesületek által  megvalósításra kerülő közérdekű programok társfinanszírozási  eljárásának teljes
átláthatóságát. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az eljárások teljes átláthatósága a pályázat lefolytatása folyamán keletkező valamennyi
dokumentum közzétételével, de különösen azon dokumentumok közzétételével kerül biztosításara, melyek a pályázati bizottság munkája során,
valamint a pályázati bizottság munkájának nyilvánossága által és a nyilvánosság érdekelt képviselői – polgári megfigyelők (döntéshozatali jog
nélkül) pályázati bizottság munkájában való részvétele által keletkeznek. 
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Tevékenységek: Elfogadni azon községi rendeletek módosításait és kiegészítéseit, melyek szabályozzák az egyesületek által megvalósításra kerülő
közérdekű programok társfinanszírozásának eljárását,  mely rendeletekben elő kell  irányozni  a pályázati  bizottság munkájának nyilvánosságát,
valamint a nyilvánosság érdekelt képviselői – polgári megfigyelők pályázati bizottság munkájában való részvételét (döntéshozatali jog nélkül). 

A  tevékenységek  mutatói: Azon  községi  rendeletek  elfogadott  módosításai  és  kiegészítései,  melyek  szabályozzák  az  egyesületek  által
megvalósításra  kerülő  közérdekű  programok  társfinanszírozásának  eljárását,  mely  rendeletekben  elő  kell  irányozni  a  pályázati  bizottság
munkájának nyilvánosságát, valamint a nyilvánosság érdekelt képviselői – polgári megfigyelők pályázati bizottság munkájában való részvételét
(döntéshozatali jog nélkül).

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.1.4.

Az  intézkedés  megnevezése:  Megállapítani  az  egyesületek  által  megvalósításra  kerülő  közérdekű  programok  társfinanszírozására  irányuló
nyilvános pályázatokat lefolytató bizottság tagjai érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemeit.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az érdek-összeférhetetlenség kezelésének elemei legkevesebb az alábbiakat jelentik:
- a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a bizottság azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

Tevékenységek: Elfogadni azon községi rendeletek módosításait és kiegészítéseit, melyek szabályozzák az egyesületek által megvalósításra kerülő
közérdekű programok társfinanszírozásának eljárását, és ezen rendeletekben megállapítani az egyesületek által megvalósításra kerülő közérdekű
programok társfinanszírozására irányuló nyilvános pályázatokat lefolytató bizottság tagjai érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemeit, mely
elemek alatt legkevesebb az alábbiak értendők:
- a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a bizottság azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
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fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

A  tevékenységek  mutatói: Azon  községi  rendeletek  elfogadott  módosításai  és  kiegészítései,  melyek  szabályozzák  az  egyesületek  által
megvalósításra  kerülő  közérdekű  programok társfinanszírozásának  eljárását,  és  mely  rendeletekben  megállapításra  került  az  egyesületek  által
megvalósításra  kerülő  közérdekű  programok  társfinanszírozására  irányuló  nyilvános  pályázatokat  lefolytató  bizottság  tagjai  érdek-
összeférhetetlensége kezelésének elemei, mely elemek alatt legkevesebb az alábbiak értendők:
- a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a bizottság azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.1.5

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani a jóváhagyott projektumok és programok monitorozásának, értékelésének és pénzügyi ellenőrzésének
kötelező elemeit. 

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Belső  jogi  kerettel  elő  kell  irányozni  a  jóváhagyott  projektumok  és  programok
monitorozásának,  értékelésének  és  pénzügyi  ellenőrzésének  kötelező  elemeit,  a  monitorozásról,  értékelésről  és  pénzügyi  ellenőrzésről  szóló
jelentések községi honlapon való közzétételének kötelezettségével.  

Tevékenységek: Elfogadni azon községi rendeletek módosításait és kiegészítéseit, melyek szabályozzák az egyesületek által megvalósításra kerülő
közérdekű programok társfinanszírozásának vagy finanszírozásának eljárását, és ezen rendeletekben előirányozni  a  jóváhagyott projektumok és
programok monitorozásának, értékelésének és pénzügyi ellenőrzésének kötelező elemeit, a monitorozásról, értékelésről és pénzügyi ellenőrzésről
szóló jelentések községi honlapon való közzétételének kötelezettségével.  

A  tevékenységek  mutatói: Azon  községi  rendeletek  elfogadott  módosításai  és  kiegészítései,  melyek  szabályozzák  az  egyesületek  által
megvalósításra kerülő közérdekű programok társfinanszírozásának eljárását, mely rendeletekben előirányozásra kerültek a jóváhagyott projektumok
és programok monitorozásának, értékelésének és pénzügyi ellenőrzésének kötelező elemei, a monitorozásról, értékelésről és pénzügyi ellenőrzésről
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szóló jelentések községi honlapon való közzétételének kötelezettségével.  

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

10.2. cél: A tömegtájékoztatás területét illető projektumok társfinanszírozására irányuló pályázatok lefolytatásának fokozott átláthatósága, 
felelőssége, és ellenőrzése.

Célmutatók:  Elfogadott  községi  szintű  hatékony  közpolitikák,  melyek  biztosítják  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok
társfinanszírozására irányuló pályázatok lefolytatásának teljes átláthatóságát, felelősségét, és ellenőrzését.

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nem létezik általános ügyirat,  mely biztosítaná a  tömegtájékoztatás
területét illető projektumok társfinanszírozására irányuló pályázatok lefolytatásának teljes átláthatóságát, felelősségét, és ellenőrzését.

A mutató célzott (tervezett) értéke: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a tömegtájékoztatás területét illető projektumok társfinanszírozásáról, 
mely  biztosítja  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok  társfinanszírozására  irányuló  pályázatok  lefolytatásának  teljes  átláthatóságát,
felelősségét, és ellenőrzését.

Az intézkedés sorszáma: 10.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Meghatározni a közérdeket a tömegtájékoztatás területén, mely összhangban áll a helyi közösség sajátosságaival.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének)  mutatója:  A községnek minden egyedi  nyilvános  pályázat  esetében részletesen  meg kellene
határozni a helyileg specifikus közérdeket a tömegtájékoztatás területén, annak kötelező kikötésével, hogy a községi szervek munkájáról való
tájékoztatás  a  törvény  szerint  nem  tekintendő  a  közérdek  részének;  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  helyileg  specifikus  közérdek
meghatározásának kiindulópontját képezhetik a község stratégiai és fejlesztési dokumentumai. 

Tevékenységek: Községi rendeletet elfogadni, mellyel meghatározásra kerül a  helyi közösség sajátosságaival összhangban álló közérdek a
tömegtájékoztatás területén. A községnek minden egyedi nyilvános pályázat esetében részletesen meg kellene határozni a helyileg specifikus
közérdeket a tömegtájékoztatás területén, annak kötelező kikötésével, hogy a községi szervek munkájáról való tájékoztatás a törvény szerint
nem  tekintendő  a  közérdek  részének;  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  helyileg  specifikus  közérdek  meghatározásának  kiindulópontját
képezhetik a község stratégiai és fejlesztési dokumentumai. 

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  községi  rendelet,  mellyel  meghatározásra került  a  helyi  közösség  sajátosságaival  összhangban álló
közérdek a tömegtájékoztatás területén. A község minden egyedi nyilvános pályázat esetében részletesen meghatározza a helyileg specifikus
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közérdeket a tömegtájékoztatás területén, annak kötelező kikötésével, hogy a községi szervek munkájáról való tájékoztatás a törvény szerint
nem tekintendő a közérdek részének; a tömegtájékoztatás területét illető helyileg specifikus közérdek meghatározásának kiindulópontját a község
stratégiai és fejlesztési dokumentumai képezik. 

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.2.2.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a tömegtájékoztatás területét illető projektumok társfinanszírozására irányuló pályázatok lefolytatására
irányuló eljárás részletes és precíz szabályozásának kötelezettségét.

Az intézkedés  kitöltöttségének (minőségének)  mutatója: A kötelezettséget  írott  formában szükséges  megállapítani,  ügyirat/kötelező  jellegű
útmutató meghozatalával, mellyel előirányozásra kerülne a leggyakrabban észlelt visszaélések és szabálytalanságok elkerülése. Más szóval az efféle
szabályozásnak legkevesebb a következőket kell biztosítania:
-  diszkriminatív  feltételek  elkerülését  e  nyilvános  pályázatban  (például  a  pályázat  nem  korlátozódhat  csak  egyféle  médiumra,  vagy  csak
meghatározott területen tevékenykedő médiumokra);
- a község és a községi szervek munkájáról való jelentéstétel, mint a tájékoztatás területét illető közérdek része előirányozásának tilalmát;
-  az  egyes  médiaprojekteket  megillető  eszközök  összegét  illető  aránytalanul  nagy  különbségek  korlátozását,  melyekkel  nyilvánvalóan  egyes
médiumokat favorizálnak;
- az illetékes szerv azon kötelezettségének bevezetését, mely szerint a bizottság eszköz-odaítélésről szóló határozatának elvetését minden esetben
meg kell indokolnia. 

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni, mely részletesen és precízen szabályozza a tömegtájékoztatás területét illető projektumok
társfinanszírozására irányuló pályázatok lefolytatására irányuló eljárást, mely legkevesebb a következőket biztosítja:
-  diszkriminatív  feltételek  elkerülését  e  nyilvános  pályázatban  (például  a  pályázat  nem  korlátozódhat  csak  egyféle  médiumra,  vagy  csak
meghatározott területen tevékenykedő médiumokra);
- a község és a községi szervek munkájáról való jelentéstétel, mint a tájékoztatás területét illető közérdek része előirányozásának tilalmát;
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-  az  egyes  médiaprojekteket  megillető  eszközök  összegét  illető  aránytalanul  nagy  különbségek  korlátozását,  melyekkel  nyilvánvalóan  egyes
médiumokat favorizálnak;
- az illetékes szerv azon kötelezettségének bevezetését, mely szerint a bizottság eszköz-odaítélésről szóló határozatának elvetését minden esetben
meg kell indokolnia.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet, mely részletesen és precízen szabályozza  a tömegtájékoztatás területét illető
projektumok társfinanszírozására irányuló pályázatok lefolytatására irányuló eljárást, mely legkevesebb a következőket biztosítja:
-  diszkriminatív  feltételek  elkerülését  e  nyilvános  pályázatban  (például  a  pályázat  nem  korlátozódhat  csak  egyféle  médiumra,  vagy  csak
meghatározott területen tevékenykedő médiumokra);
- a község és a községi szervek munkájáról való jelentéstétel, mint a tájékoztatás területét illető közérdek része előirányozásának tilalmát;
-  az  egyes  médiaprojekteket  megillető  eszközök  összegét  illető  aránytalanul  nagy  különbségek  korlátozását,  melyekkel  nyilvánvalóan  egyes
médiumokat favorizálnak;
- az illetékes szerv azon kötelezettségének bevezetését, mely szerint a bizottság eszköz-odaítélésről szóló határozatának elvetését minden esetben
meg kell indokolnia.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.2.3.

Az  intézkedés  megnevezése: Biztosítani  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok  társfinanszírozására  irányuló  pályázatok  teljes
átláthatóságát. 

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A  teljes  átláthatóság  a  pályázat  lefolytatása  folyamán  keletkező  valamennyi
dokumentum közzétételével, de különösen azon dokumentumok közzétételével kerül biztosításara, melyek a pályázati bizottság munkája során,
valamint a pályázati bizottság munkájának nyilvánossága által és a nyilvánosság érdekelt képviselői – polgári megfigyelők és hasonlók pályázati
bizottság munkájában való részvétele (döntéshozatali jog nélkül) által keletkeznek, más szóval „a nyilvánosság teljes mértékben meg kell, hogy
legyen ismertetve a médiaszektorban elköltött pénzáramlással, hogy tájékozott döntéseket hozhasson a médiumok kiválasztásával kapcsolatban,
melyek által tájékozódik”.

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni a tömegtájékoztatás területét  illető projektumok társfinanszírozásáról, mely rendelettel
biztosításra kerül az eljárás teljes átláthatósága, a pályázat lefolytatása folyamán keletkező valamennyi dokumentum közzététele, de különösen azon
dokumentumok közzététele által, melyek a pályázati bizottság munkája során, valamint a pályázati bizottság munkájának nyilvánossága által és a
nyilvánosság érdekelt képviselői – polgári megfigyelők és hasonlók pályázati bizottság munkájában való részvétele (döntéshozatali jog nélkül) által
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keletkeznek, más szóval „a nyilvánosság teljes mértékben meg kell,  hogy legyen ismertetve a médiaszektorban elköltött pénzáramlással, hogy
tájékozott döntéseket hozhasson a médiumok kiválasztásával kapcsolatban, melyek által tájékozódik”.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok társfinanszírozásáról,  mely
rendelettel biztosításra került az eljárás teljes átláthatósága,  a pályázat lefolytatása folyamán keletkező valamennyi dokumentum közzététele, de
különösen  azon  dokumentumok  közzététele  által,  melyek  a  pályázati  bizottság  munkája  során,  valamint  a  pályázati  bizottság  munkájának
nyilvánossága  által  és  a  nyilvánosság  érdekelt  képviselői  –  polgári  megfigyelők  és  hasonlók  (döntéshozatali  jog  nélkül)  pályázati  bizottság
munkájában való részvétele által keletkeznek, más szóval „a nyilvánosság teljes mértékben meg kell, hogy legyen ismertetve a médiaszektorban
elköltött pénzáramlással, hogy tájékozott döntéseket hozhasson a médiumok kiválasztásával kapcsolatban, melyek által tájékozódik”.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.2.4

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a tömegtájékoztatás területét illető projektumok társfinanszírozására irányuló pályázatokat lefolytató
bizottsági tagok érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemeit.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az érdek-összeférhetetlenség kezelésének elemei legkevesebb az alábbiakat jelentik:
- a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a bizottság azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra. 

Tevékenységek: Képviselő-testületi rendeletet elfogadni  a tömegtájékoztatás területét illető projektumok társfinanszírozásáról, és ezen ügyirattal
előirányozni  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok  társfinanszírozására  irányuló  pályázatokat  lefolytató  bizottsági  tagok  érdek-
összeférhetetlensége kezelésének elemeit, mely elemek alatt legkevesebb az alábbiak értendők:
- a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a bizottság azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
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-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok társfinanszírozásáról,  mely
ügyirattal előirányozásra kerültek a tömegtájékoztatás területét illető projektumok társfinanszírozására irányuló pályázatokat lefolytató bizottsági
tagok érdek-összeférhetetlensége kezelésének elemei, mely elemek alatt legkevesebb az alábbiak értendők:
- a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról szóló nyilatkozat aláírása; 
- kirekesztés intézményének létrehozása magánérdekűség fennállása esetén; 
- a bizottság azon tagja felelősségének előirányozása, aki esetében megállapításra kerül, hogy érdek-összeférhetetlenségben állt; 
-  azon  ügyiratok  megsemmisítése  intézményének  létrehozása,  melyekre  vonatkozóan  megállapításra  kerül,  hogy  érdek-összeférhetetlenség
fennállásának körülményei között kerültek meghozatalra.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 10.2.5.

Az  intézkedés  megnevezése: Biztosítani  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  és  közforrásokból  finanszírozásra  kerülő  projektumok
monitorozásának, értékelésének és pénzügyi ellenőrzésének kötelező elemeit. 

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Elő  kell  irányozni  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  közérdekű  projektumok
monitorozásának,  értékelésének  és  pénzügyi  ellenőrzésének  kötelező  elemeit,  a  monitorozásról,  értékelésről  és  pénzügyi  ellenőrzésről  szóló
jelentések községi honlapon való közzétételének kötelezettségével.  
Emellett a községnek meg kell követelnie a közpénzekből előállított valamennyi médiatartalom másolatát, mint a felhasznált eszközök leigazolására
szolgáló dokumentáció (a pénzügyi és elbeszélő jelentések mellett) kötelező elemét.

Tevékenységek: Képviselő-testületi  rendeletet  elfogadni  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok társfinanszírozásáról,  mely  ügyirattal
biztosításra  kerülnek  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  és  közforrásokból  finanszírozásra  kerülő  közérdekű  projektumok  monitorozásának,
értékelésének  és  pénzügyi  ellenőrzésének  kötelező  elemei,  mely  ügyirattal  elő  kell  irányozni  a  monitorozásról,  értékelésről  és  pénzügyi
ellenőrzésről  szóló  jelentések  közzétételének  kötelezettségével  a  község  honlapján,  és  mely  ügyirat  meg  kell,  hogy  állapítsa  a  község  azon
kötelezettségét,  mely szerint meg kell  követelnie  a közpénzekből előállított  valamennyi  médiatartalom másolatát,  mint  a felhasznált  eszközök
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leigazolására szolgáló dokumentáció (a pénzügyi és elbeszélő jelentések mellett) kötelező elemét.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  képviselő-testületi  rendelet  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  projektumok társfinanszírozásáról,  mely
ügyirattal  biztosításra  került  a  tömegtájékoztatás  területét  illető  és  közforrásokból  társfinanszírozásra  kerülő  közérdekű  projektumok
monitorozásának, értékelésének és pénzügyi ellenőrzésének kötelező elemei, mely ügyirattal előirányozásra került a monitorozásról, értékelésről és
pénzügyi ellenőrzésről szóló jelentések közzétételének kötelezettsége a község honlapján, és mely ügyirattal  megállapításra került a község azon
kötelezettsége,  mely szerint  meg kell  követelnie  a  közpénzekből  előállított  valamennyi  médiatartalom másolatát,  mint  a  felhasznált  eszközök
leigazolására szolgáló dokumentáció (a pénzügyi és elbeszélő jelentések mellett) kötelező elemét.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

11. terület: Felügyelőségi ellenőrzés

A terület leírása: A köztisztviselők rendelkezésére álló, közérdek (például érdekek az egészségvédelem és a polgárok biztonsága területén) megfelelő
megvalósítása  és  védelme  céljából  végzett  felügyelőségi  ellenőrzésre  való felhatalmazások  jellegét  és  terjedelmét  figyelembe  véve  az  adott
felhatalmazások  használatával  kapcsolatban  fellépő  korrupció  és  visszaélés  megakadályozása  kiemelkedő  jelentőségű  a  felügyelőségi  ellenőrzés
végzésének eljárásában. Ez többek között felismerésre került a 2015. évben elfogadott felügyelőségi ellenőrzésről szóló aktuális törvény elfogadása
kiindulási  alapjainak  kidolgozása  alkalmával.  Ha az  államigazgatás  ezen  fontos  illetékessége  különféle  korrupciós  kockázatoknak van kitéve,  a
esetlegesen  fellépő  keletkező  kárnak  potenciálisan  komoly  következményei  lehetnek  a  közérdekre,  valamint  a  polgárok  életére,  egészségére,
biztonságára és különféle jogainak érvényesítésére nézve. A felügyelőségi ellenőrzés folyamán fellépő korrupciós hatás mindenekelőtt az ellenőrzést
végző személy és az ellenőrzés alanyának kapcsolata miatt lép fel, illetve azon hatás miatt, melyet a hivatalnokra az ellenőrzés alanyai gyakorolhatnak,
ami különféle kutatások eredményeiben problémaként megállapításra került.

A felügyelőségi  ellenőrzésről  szóló  törvény  (az  SZK Hivatalos  Közlönye,  36/15.  szám)  értelmében  a  községek  jelentős  hatásköröket  kaptak  a
felügyelőségi ellenőrzések területén, éspedig úgy az eredeti illetékességek, mind a központi vagy a tartományi hatalmi szintről a részükre átruházott
illetékességek keretében. A helyi önkormányzatok meghatalmazással rendelkeznek, hogy önállóan szabályozzanak egyes kérdéseket a felügyelőségi
ellenőrzések területén,  ami a leírt  korrupciókockázatok mellett  megteremti  annak szükségességét,  hogy ezen terület  megtalálható legyen a helyi
korrupcióellenes  cselekvési  tervben.  A szó  ezen  értelmében  ezen  illetékesség  két  területe  különleges  jelentőséggel  bír:  1)  kockázatbecslés  és
felügyelőségi ellenőrzési terv, és 2) a felügyelőségi ellenőrzés koordinálása és belső ellenőrzése, amit községi szinten kell létrehozni.
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11.1. cél: A diszkrecionális felhatalmazások csökkentése és fokozott átláthatóság a felügyelőségi szolgálatok fellépését illetően

Célmutatók: Elfogadott községi szintű belső ügyiratok/útmutatók/eljárások, melyek előirányozzák a község azon kötelezettségeit, mely szerint el kell
végeznie a felügyelőségi ellenőrzések kockázatbecslését és gyakoriságának megbecslését az eredeti illetékességéből származó kockázatbecslés alapján,
továbbá a helyi közösségre jellemző különleges kockázatok megbecslése elvégzésének kötelezettségét.
Az előző mutatóban meghatározott valamennyi elem nyilvánosan hozzáférhető. 

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában a Zentai Községi Közigazgatási Hivatalban nem létezik belső ügyirat, mely előirányozza
a  felügyelőségi  ellenőrzések  kockázatbecslése  és  gyakorisága  megbecslése  elvégzésének  kötelezettségét  az  eredeti  illetékességéből  származó
kockázatbecslés alapján, továbbá a helyi közösségekre jellemző különleges kockázatok megbecslése elvégzésének kötelezettségét.
Az előző mutatóban meghatározott elemek nyilvánosan nem hozzáférhetők.

A mutató célzott  (tervezett)  értéke:  A HCST lefolytatásának időszakában  belső  ügyiratot  kell  elfogadni,  mely  előirányozza a  felügyelőségi
ellenőrzések kockázatbecslése és gyakorisága megbecslése elvégzésének kötelezettségét az eredeti illetékességéből származó kockázatbecslés alapján,
továbbá a helyi közösségekre jellemző különleges kockázatok megbecslése elvégzésének kötelezettségét.
Az előző mutatóban meghatározott elemeket nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Az intézkedés sorszáma: 11.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni a felügyelőségi ellenőrzések kockázatbecslésének és gyakorisága megbecslésének külön elemeit, a község
eredeti illetékességéből származó kockázatbecslés alapján.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Belső ügyirattal részletes szabályozásra kerültek ezen törvényi kötelezettségek, illetve
meghatározásra került a mód és a forma, melyben előirányozásra kerülnek a kockázatbecslés külön elemei, valamint az eredeti illetékességbe tartozó
felügyelőségi ellenőrzés elvégzésének és ellenőrzési terv kidolgozásának gyakorisága.

Tevékenységek: Belső ügyiratot elfogadni a község eredeti hatáskörébe tartozó felügyelőségi ellenőrzésről, mellyel részletes szabályozásra kerülnek a
felügyelőségi  ellenőrzések  kockázatbecslésének  és  gyakorisága  megbecslésének  külön  elemei,  a  község  eredeti  illetékességéből  származó
kockázatbecslés  alapján,  illetve előirányozásra kerülnek a kockázatbecslés  külön elemei,  valamint  az eredeti  illetékességbe tartozó felügyelőségi
ellenőrzés elvégzésének és ellenőrzési terv kidolgozásának gyakorisága.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott belső ügyirat a község eredeti hatáskörébe tartozó felügyelőségi ellenőrzésről, mellyel részletes szabályozásra
került a felügyelőségi ellenőrzések kockázatbecslésének és gyakorisága megbecslésének külön elemei, a község eredeti illetékességéből származó
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kockázatbecslés  alapján,  illetve  előirányozásra  kerültek  a  kockázatbecslés  külön elemei,  valamint  az  eredeti  illetékességbe tartozó  felügyelőségi
ellenőrzés elvégzésének és ellenőrzési terv kidolgozásának gyakorisága.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 11.1.2.

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  a  községre  jellemző  különleges  kockázatok  megbecslésére  irányuló  eljárások  elfogadásának
kötelezettségét. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Belső ügyirattal/útmutatóval meghatározásra került eljárás, melynek információforrásokat
kell  tartalmaznia  a  helyileg  specifikus  kockázatokról,  minden  területre  vonatkozóan  melyet  illetően  felügyelőségi  ellenőrzés  kerül  ellátásra,
tartalmaznia kell továbbá a kockázatok területek helyzetére gyakorolt hatásának megbecslését, és az ellenőrzés iránt mutatott szükséglet megbecslését
a kockázatokkal összhangban. 

Tevékenységek: Belső ügyiratot elfogadni a község eredeti hatáskörébe tartozó felügyelőségi ellenőrzésről, mely előirányozza a községre jellemző
különleges kockázatok megbecslésére irányuló eljárásokat, és mely ügyirat információforrásokat tartalmaz a helyileg specifikus kockázatokról, minden
területre  vonatkozóan  melyet  illetően  felügyelőségi  ellenőrzés  kerül  ellátásra,  továbbá  a  kockázatok  területek  helyzetére  gyakorolt  hatásának
megbecslését, és az ellenőrzés iránt mutatott szükséglet megbecslését a kockázatokkal összhangban.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott belső ügyirat a község eredeti hatáskörébe tartozó felügyelőségi ellenőrzésről, mely előirányozza a községre
jellemző  különleges  kockázatok  megbecslésére  irányuló  eljárásokat,  és  mely  ügyirat  információforrásokat  tartalmaz  a  helyileg  specifikus
kockázatokról,  minden  területre  vonatkozóan  melyet  illetően  felügyelőségi  ellenőrzés  kerül  ellátásra,  továbbá  a  kockázatok  területek  helyzetére
gyakorolt hatásának megbecslését, és az ellenőrzés iránt mutatott szükséglet megbecslését a kockázatokkal összhangban.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.
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Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 11.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Közzétenni a felügyelőségi ellenőrzések kockázatbecslésének és gyakorisága megbecslésének külön elemeit a község
eredeti  illetékességéből  származó  kockázatbecslés  alapján,  valamint  az  eredeti  illetékességbe  tartozó  felügyelőségi  ellenőrzés  elvégzésének  és
ellenőrzési terv kidolgozásának gyakoriságát.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az intézkedésben leírt elemek közzétételre kerültek a község honlapján.
Megállapításra került a közzétett adatok rendszeres naprakész állapotban tartásának kötelezettsége. 

Tevékenységek:  Belső  ügyiratot  elfogadni a  község  eredeti  hatáskörébe  tartozó  felügyelőségi  ellenőrzésről,  mellyel  előirányozásra  kerül  a
felügyelőségi ellenőrzések kockázatbecslésének és gyakorisága megbecslésének külön elemei, továbbá a községre jellemző különleges kockázatok
megbecslésének eljárásai közzétételének kötelezettsége.
A kockázatbecslés külön elemeit és a község eredeti illetékességébe tartozó felügyelőségi ellenőrzések végzésének gyakoriságát, valamint a községre
jellemző különleges kockázatok megbecslésének eljárásait közzé kell tenni a község honlapján.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott belső ügyirat a község eredeti hatáskörébe tartozó felügyelőségi ellenőrzésről, mellyel előirányozásra került a
felügyelőségi ellenőrzések kockázatbecslésének és gyakorisága megbecslésének külön elemei, továbbá a községre jellemző különleges kockázatok 

megbecslésének eljárásai közzétételének kötelezettsége.
A kockázatbecslés külön elemei és a község eredeti illetékességébe tartozó felügyelőségi ellenőrzések végzésének gyakorisága, valamint a községre
jellemző különleges kockázatok megbecslésének eljárásai közzétételre kerültek a község honlapján.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

11.2. cél: A felügyelőségi szolgálatok koordinálására és belső ellenőrzésére szolgáló rendszer előmozdítása 

Célmutatók: Elfogadott  ügyiratok,  melyekkel  a  felügyelőségi  szolgálatok  koordinálására  és  belső  ellenőrzésére  szolgáló  rendszer
létrehozásra/előmozdításra kerül.

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nem léteznek elfogadott ügyiratok, melyekkel a felügyelőségi szolgálatok
koordinálására és belső ellenőrzésére szolgáló rendszer létrehozásra/előmozdításra kerül.

A mutató célzott (tervezett) értéke:  A HCST lefolytatásnak időszakában el kell fogadni legalább egy általános ügyiratot,  mellyel a  felügyelőségi
szolgálatok koordinálására és belső ellenőrzésére szolgáló rendszer létrehozásra/előmozdításra kerül. 
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Az intézkedés sorszáma: 1.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Szervet, belső szervezeti egységet vagy testületet meghatározni a község eredeti illetékességébe tartozó teendők feletti
felügyelőségi ellenőrzés koordinálására.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község illetékes szervének rendeletével szerv, belső szervezeti egység vagy testület
került meghatározásra a község eredeti illetékességébe tartozó teendők feletti felügyelőségi ellenőrzés koordinálására.
A rendeletnek tartalmaznia kell annak meghatározását is, hogy koordináció alatt mi értendő, és az miben merül ki (mely konkrét tevékenységekben),
milyen viszonyban vannak a koordinálást végző illetékes alanyok az illetékes felügyelőségi szolgálatokkal, stb.

Tevékenységek: A felügyelőségi ellenőrzési alosztály község eredeti illetékességébe tartozó teendők feletti koordinálási teendőinek leírásában meg
kell határozni, hogy koordináció alatt mi értendő, és az miben merül ki (mely konkrét tevékenységekben), milyen viszonyban vannak a koordinálást
végző illetékes alanyok az illetékes felügyelőségi szolgálatokkal, stb.

A tevékenységek  mutatói: A felügyelőségi  ellenőrzési  alosztály  község  eredeti  illetékességébe  tartozó  teendők  feletti  koordinálási  teendőinek
leírásában meghatározásra került,  hogy koordináció alatt mi értendő, és az miben merül ki (mely konkrét tevékenységekben), milyen viszonyban
vannak a koordinálást végző illetékes alanyok az illetékes felügyelőségi szolgálatokkal, stb.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. decembar 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 11.2.2.

Az intézkedés megnevezése: Megszervezni a község eredeti illetékességébe tartozó felügyelőség belső ellenőrzését.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község illetékes szervének rendeletével meghatározásra került, hogy mely szerv, belső
szervezeti egység vagy testület végzi a község eredeti illetékességébe tartozó teendők feletti felügyelőségi ellenőrzés ellenőrzését.

Tevékenységek: Általános ügyiratot elfogadni, mellyel meghatározásra kerül, hogy mely szerv, belső szervezeti egység vagy testület végzi a község
eredeti illetékességébe tartozó teendők feletti felügyelőségi ellenőrzés ellenőrzését.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott általános ügyirat, mellyel meghatározásra került, hogy mely szerv, belső szervezeti egység vagy testület végzi a
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község eredeti illetékességébe tartozó teendők feletti felügyelőségi ellenőrzés ellenőrzését.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 11.2.3.

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  a  község  eredeti  illetékességébe  tartozó  belső  felügyelet  ellenőrzésének  formáit,  gyakoriságát,  és
végzésének módját. 

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Rendelettel  világos  és  precíz  szervezeti  felvetéseket  és  eljárásokat  meghatározni  az
ellenőrzések végzésére  és  az  eljárás  módjára,  azon esetekben,  melyekben  szabálytalanságok  kerültek  megállapításra  a  felügyelőségi  szolgálatok
munkáját illetően.

Tevékenységek:  Általános  ügyiratot  elfogadni,  mellyel  előirányozásra  kerülnek a  község  eredeti  illetékességébe  tartozó  belső  felügyelet
ellenőrzésének formái,  gyakorisága,  és  végzésének módja,  továbbá mely  ügyirattal  világos  és  precíz  szervezeti  felvetések  és  eljárások kerülnek
meghatározásra az ellenőrzések végzésére és az eljárás módjára, azon esetekben, melyekben szabálytalanságok kerültek megállapításra a felügyelőségi
szolgálatok munkáját illetően.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott általános ügyirat,  mellyel előirányozásra kerültek a  község eredeti illetékességébe tartozó belső felügyelet
ellenőrzésének  formái,  gyakorisága,  és  végzésének módja,  továbbá  mely  ügyirattal  világos  és  precíz  szervezeti  felvetések  és  eljárások  kerültek
meghatározásra az ellenőrzések végzésére és az eljárás módjára, azon esetekben, melyekben szabálytalanságok kerültek megállapításra a felügyelőségi
szolgálatok munkáját illetően.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2019. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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12. terület: Területi és várostervezés és kivitelezés

A terület leírása: Számos kutatásban és gyakorlati elemzésben a területi és várostervezés és kivitelezés területe a legkockázatosabb folyamatok közé
tartozik a korrupció kialakulása szempontjából. Ezen terület külön egységként helyet foglal a Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiában, amelynek meg
kellene szüntetnie a hatályos szabályozásba beépült korrupciókockázatot, valamint elő kellene mozdítania a gyakorlatot a hatályos szabályozás alapján.
A stratégiai és törvényi szint kiegészítéseként ezen terület belső szabályozása nélkülözhetetlen, a szabálytalanságok és visszaélések megakadályozása
céljából valamennyi szinten (jogalkotási eljárással nemzeti szinten, de gyakorlati végrehajtással is intézményi szinten, különösképpen községi szinten),
melyek  leginkább  azon  esetekben  alakulnak  ki,  amikor  jogaik  és  kötelezettségeik  érvényesítése  alkalmával  az  ezen  területet  illető
szolgáltatáshasználók kapcsolatba lépnek az ezen folyamatokat feldolgozó hivatalnokokkal. A helyi önkormányzat szervei olyan illetékes szervek,
melyekben efféle  kölcsönhatásra  sor  kerül,  mivel  ezen  a  szinten  operatív  kompetenciákat  végeznek el  a  várostervezés  és  az  építészeti  teendők
területén,  illetve  olyan  szint,  melyen  az  ezen  területet  érintő  törvények  kerülnek  alkalmazásra,  és  melyen  egyedi  kérelmekről,  illetve  esetekről
döntenek.  Emellett  az  ezen  területet  érintő  korrupciókockázatok  helyi  szinten  létrejöhetnek  akkor  is,  amikor  az  illetékes  helyi  szolgálatok  és
intézmények elfogadják és alkalmazzák területrendezési dokumentumaikat, miáltal  maguk határoznak meg helyileg specifikus keretet,  melyben a
tervezésről  szóló  általános  törvényi  rendelkezések  alkalmazásra  kerülnek.  Tulajdonképpen  ezen  terület  meghatározása  meghatározott  és  nem
kismértékű  diszkrecionális  felhatalmazásoknak  van  alárendelve,  és  amennyiben  azok  nem  kerülnek  ellenőrzésre  és  korlátozásra,  alááshatják  a
közérdeket különféle magánérdekek kárára. 
A tervezésről és kivitelezésről szóló törvény 2014. decemberi módosításaival és kiegészítéseivel (az SZK Hivatalos Lapja,  72/09., 81/09. szám -
kiigazítás., 64/10. szám – Ab határozat, 24/11., 121/12., 42/13. szám – Ab határozat, 50/13. szám – Ab határozat, 98/13. szám – Ab határozat, 132/14.
és 145/14. szám) több fontos kérdés került felölelésre, melyek korrupció létrejöttének kockázatát tartalmazzák, mint pl.: egységesített eljárás, korai
nyilvános  betekintés,  városrendezési  terv,  építési  telek  kialakításának  különleges  esetei,  telekrendezési  járulék,  valamint  az  épületek  műszaki
vizsgálatát végző bizottság munkája. Ezen kérdések, illetve azok szabályozásának módja a HCST részét kell, hogy képezzék, a község ezen területet
illető igényeivel és múltbéli teljesítményeivel összhangban.

12.1.  cél:  Korrupciókockázat  elhárítása  a  területi  és  várostervezés  és  kivitelezés  területén  illetékes  községi  bizottságok és  egyéb szervek
munkájában

Célmutatók: A területi és várostervezés és kivitelezés területén illetékes községi bizottságok és egyéb szervek munkájáról szóló belső eljárások és
előírások elfogadása/a meglévők előmozdítása.

A mutató alapértéke: A  területi  és várostervezés és kivitelezés területén illetékes községi bizottságok és egyéb szervek munkájáról szóló belső
eljárások és előírások száma és jellege.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A területi és várostervezés és kivitelezés területén illetékes községi bizottságok és egyéb szervek munkájáról
szóló belső eljárások és előírások száma és jellege.

Az intézkedés sorszáma: 12.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a megjegyzésekkel való eljárás kötelezettségét és szabályait,  melyeket az illetékes bizottság területi,
illetve városrendezési terv kidolgozásáról folyatott korai nyilvános betekintés során fogad.
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Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott belső eljárások, melyek rendeznék az illetékes bizottság munkájának és korai
nyilvános betekintés során fogadott megjegyzésekkel való eljárásának módját.  

Tevékenységek:  Belső ügyiratot  elfogadni, mellyel  megállapításra  kerül  az  illetékes  bizottság  területi,  illetve városrendezési  terv  kidolgozásáról
folyatott korai nyilvános betekintés során fogadott megjegyzésekkel való eljárásának kötelezettsége és szabályai, továbbá megállapításra kerülnek azon
belső eljárások, melyek rendezik az illetékes bizottság munkájának és korai nyilvános betekintés során fogadott megjegyzésekkel való eljárásának
módját.

A tevékenységek  mutatói: Elfogadott  belső  ügyirat, mellyel  megállapításra  került  az  illetékes  bizottság  területi,  illetve  városrendezési  terv
kidolgozásáról  folyatott  korai  nyilvános  betekintés  során  fogadott  megjegyzésekkel  való  eljárásának  kötelezettsége  és  szabályai,  továbbá
megállapításra  kerültek  azon  belső  eljárások,  melyek  rendezik  az  illetékes  bizottság  munkájának  és  korai  nyilvános  betekintés  során  fogadott
megjegyzésekkel való eljárásának módját.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 12.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Fokozni az illetékes bizottság munkájának átláthatóságát a korai nyilvános betekintés folyamán.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Nyilvánosan közzétett  valamennyi fogadott  megjegyzés,  illetve a bizottság vagy más
községi szervek ezen megjegyzések szerinti eljárásának kimenetele.

Tevékenységek: Belső  ügyiratot  elfogadni,  amely  megteremti  az  illetékes  bizottság  munkájának  átláthatóságát  a  korai  nyilvános  betekintés
folyamatában, valamint valamennyi fogadott megjegyzés, illetve a bizottság vagy más községi szervek ezen megjegyzések szerinti eljárása kimenetele
nyilvános közzétételének kötelezettségét.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott belső ügyirat, amely megteremti az illetékes bizottság munkájának átláthatóságát a korai nyilvános betekintés
folyamatában, valamint valamennyi fogadott megjegyzés, illetve a bizottság vagy más községi szervek ezen megjegyzések szerinti eljárása kimenetele
nyilvános közzétételének kötelezettségét.

Felelős alanyok:          - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
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                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 12.1.3.

Az  intézkedés  megnevezése: Részletesen  előirányozni  az  illetékes  községi  szerv  városrendezési  terv  megerősítéséről  vagy  elvetéséről  való
döntéshozatali eljárását.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Az illetékes községi szervek elfogadott további kritériumai, döntéshozatali eljárásai és
megindokolási gyakorlata városrendezési terv megerősítése vagy elvetése alkalmával, melyre vonatkozóan a bizottság kérelmet nyújt be döntéshozatal
iránt. 

Tevékenységek: Belső ügyirat elfogadása, mely előirányozza az illetékes községi szerv városrendezési terv megerősítéséről vagy elvetéséről való
döntéshozatalának  módját,  és  előirányozza  a  községi  szervek  további  kritériumait,  döntéshozatali  eljárását  és  megindokolási  gyakorlatát
városrendezési terv megerősítése vagy elvetése alkalmával, melyre vonatkozóan a bizottság kérelmet nyújt be döntéshozatal iránt.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott belső ügyirat, mely előirányozza az illetékes községi szerv városrendezési terv megerősítéséről vagy elvetéséről
való  döntéshozatalának  módját,  és  előirányozza  a  községi  szervek  további  kritériumait,  döntéshozatali  eljárását  és  megindokolási  gyakorlatát
városrendezési terv megerősítése vagy elvetése alkalmával, melyre vonatkozóan a bizottság kérelmet nyújt be döntéshozatal iránt.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 12.1.4.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni  az illetékes községi  szervek eljárásának folyamatát  építési  telek kialakításának különleges  eseteire
vonatkozóan,  amennyiben  tervdokumentum  nem  került  meghozatalra,  továbbá  rendezett  vagyonjogi  viszonyokról  szóló  egyéb  bizonyítékok
elfogadására vonatkozóan. 
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Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Az  illetékes  községi  szervek  eljárásának  előirányozott  folyamata  építési  telek
kialakításának különleges eseteire vonatkozóan, amennyiben tervdokumentum nem került meghozatalra, továbbá rendezett vagyonjogi viszonyokról
szóló egyéb bizonyítékok elfogadására vonatkozóan.

Tevékenységek: Belső ügyirat elfogadása, mely előirányozza a községi szervek eljárásának folyamatát építési telek kialakításának különleges eseteire
vonatkozóan, amennyiben tervdokumentum nem került meghozatalra, és rendezett vagyonjogi viszonyokról szóló egyéb bizonyítékok elfogadásának
folyamatát

A tevékenységek  mutatói: Elfogadott  belső  ügyirat,  mely  előirányozza  a  községi  szervek  eljárásának  folyamatát  építési  telek  kialakításának
különleges  eseteire  vonatkozóan,  amennyiben  tervdokumentum  nem  került  meghozatalra,  és  rendezett  vagyonjogi  viszonyokról  szóló  egyéb
bizonyítékok elfogadásának folyamatát.

Felelős alanyok:          
                               - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                 - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. decembar 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

12.2. cél: A község csökkentett diszkrecionális felhatalmazásai a község fejlődése szempontjából különleges jelentőséggel bíró létesítmények
után fizetendő kiegészítő járulékfizetési kedvezmények meghatározásának folyamatában

Célmutatók:  Elfogadott ügyirat,  mely  előirányozza  a  község  fejlődése  szempontjából  különleges  jelentőséggel  bíró  létesítmény  státus
odaítélésének kritériumait, valamint a döntéshozatal eljárását ezen kérdéssel kapcsolatban.

A mutató alapértéke: Az ügyirat fajtája és jellege, mely ezen kérdéseket szabályozza.

A mutató célzott (tervezett) értéke: Az ügyirat fajtája és jellege, mely ezen kérdéseket szabályozza.

Az intézkedés sorszáma: 12.2.1.

Az  intézkedés  megnevezése: Előirányozni  a  község  fejlődése  szempontjából  különleges  jelentőséggel  bíró  létesítmény  státus  odaítélésének
kritériumait. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének)  mutatója: Elfogadott  ügyirat,  mely  meghatározza  a  község fejlődése  szempontjából  különleges
jelentőséggel bíró létesítmény státus odaítélésének kritériumait.

Tevékenységek: Általános  ügyiratot  elfogadni,  mellyel  előirányozásra  kerülnek  a  község  fejlődése  szempontjából  különleges  jelentőséggel  bíró
létesítmény státus odaítélésének kritériumai.
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A tevékenységek mutatói: Elfogadott általános ügyirat, mellyel előirányozásra kerültek a  község fejlődése szempontjából különleges jelentőséggel
bíró létesítmény státus odaítélésének kritériumai.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 12.2.2.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni a döntéshozatal eljárását a község fejlődése szempontjából különleges jelentőséggel bíró létesítmény státus
odaítélését illetően.

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója:  Elfogadott  ügyirat,  mely  meghatározza  a  döntéshozatal  eljárását  a  község  fejlődése
szempontjából különleges jelentőséggel bíró létesítmény státus odaítélését illetően.

Tevékenységek:  Általános  ügyiratot  elfogadni,  mely  meghatározza  a  döntéshozatal  eljárását  a  község  fejlődése  szempontjából  különleges
jelentőséggel bíró létesítmény státus odaítélését illetően.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott általános ügyirat,  mely meghatározza a döntéshozatal eljárását a  község fejlődése szempontjából különleges
jelentőséggel bíró létesítmény státus odaítélését illetően.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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Az intézkedés sorszáma: 12.2.3.

Az intézkedés megnevezése: Előirányozni  a község fejlődése szempontjából különleges jelentőséggel bíró létesítmények után fizetendő kiegészítő
járulékfizetési  kedvezmények  meghatározásának,  valamint  a  lakásépítési  létesítmények  után  fizetendő  járulékok  csökkentésének  feltételeit  és
kritériumait.

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója:  Elfogadott ügyirat,  mely  előirányozza  a  község  fejlődése  szempontjából  különleges
jelentőséggel bíró létesítmények után fizetendő kiegészítő járulékfizetési kedvezmények meghatározásának, valamint a lakásépítési létesítmények után
fizetendő járulékok csökkentésének feltételeit és kritériumait.

Tevékenységek: Általános ügyiratot elfogadni, mely előirányozza a község fejlődése szempontjából különleges jelentőséggel bíró létesítmények után
fizetendő kiegészítő járulékfizetési kedvezmények meghatározásának, valamint a lakásépítési létesítmények után fizetendő járulékok csökkentésének
feltételeit és kritériumait.

A tevékenységek  mutatói: Elfogadott  általános  ügyirat,  mely  előirányozza  a  község  fejlődése  szempontjából  különleges  jelentőséggel  bíró
létesítmények  után  fizetendő  kiegészítő  járulékfizetési  kedvezmények  meghatározásának,  valamint  a  lakásépítési  létesítmények  után  fizetendő
járulékok csökkentésének feltételeit és kritériumait.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

13. terület: Munkatestületek megalakítása a helyi önkormányzati egység szintjén

A terület leírása: A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszával előirányozásra került, hogy a hatáskörébe tartozó kérdések megvitatására, az
általa meghozandó jogszabály- és határozati javaslatok véleményezésére, valamint a község statútumában meghatározott más feladatok ellátására a
község képviselő-testülete állandó vagy ideiglenes jellegű munkatestületeket hoz léte. Másrészről a törvény előirányozza, hogy a munkatestületek
számát, választását, elnökeinek és tagjainak jogait és kötelességeit a község statútumában kell szabályozni. Habár a normatív keret és a gyakorlat nem
mutat  rá  szükségszerűen  bizonyos  korrupcióforma  jelenlétére  a  munkatestületek  kialakításának  folyamatában  és  azok  munkájában,  ezen  terület
szabályozásának módja, valamint a gyakorlat adatai és elemzései ezen a területen nagyfokú átláthatatlanságra, és a munkatestületek alapítói, illetve
maguk  a  munkatestületek  jelentős  diszkrecionális  felhatalmazásaira  mutatnak  rá,  továbbá  a  közforrások  felhasználása  hatékonyságának  és
célszerűségének esetleges hiányára.  Például a meglévő normatív keret nem irányozza elő jegyzékek, illetve egységes nyilvántartások kialakítását
bármely  hatósági  szerv  szintjén,  így  a  község  szintjén  sem,  melyben  azonban  adatok  szerepelnének  az  állandó  és  ideiglenes  munkatestületek
megalakításáról, teljes számáról és a munkájukra felhasznált eszközökről, valamint munkájuk eredményeiről és az elért célokról. Tulajdonképpen a
közérdek védelme miatt, amit a munkatestületek kialakításának, működésének és finanszírozásának gyakorlatban lezajló módja alááshat, ezen terület
jelentős  előmozdítására  kerülhet  sor  a  helyi  önkormányzat  szintjén  a  helyi  korrupcióellenes  cselekvési  terv  elfogadása  és  alkalmazása  által,
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különösképpen a következő azonosított problémákat illetően:  egységes nyilvántartás hiánya az állandó és ideiglenes munkatestületek megalakításáról,
teljes számáról és a munkájukra felhasznált eszközökről, a munkatestületek megalakításának világosan kitűzött céljai, azok feladatai és a határidők
hiánya,  továbbá a  megalakítás  nem megfelelő  jogalapja  vagy annak hiánya,  a  munkatestületek  tagjai  megválasztásának világosan meghatározott
feltételeinek és kritériumainak, valamint a tagok számának hiánya, a térítésre való jogosultság és a munkatestületek, valamint egyéb községi szervek és
szolgálatok rendes munkafeladatai közötti tisztázatlan kapcsolatok szabályozása.  

13.1. cél: Létrehozott felelősségi és ellenőrzési rendszer a munkatestületek megalakításának és munkájának folyamatában, községi szinten

Célmutatók: Elfogadott  községi  szintű  közpolitikák,  melyekkel  létrehozásra  kerül  a  felelősségi  és  ellenőrzési  rendszer  a  munkatestületek
megalakításának és munkájának folyamatában. 

A mutató alapértéke: 

A mutató célzott (tervezett) értéke: 

Az intézkedés sorszáma: 13.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani azon célok, feladatok (tevékenységek) és határidők meghatározásának kötelezettségét, melyek keretében a
munkatestület megvalósítja a feladatait, illetve melyek keretében jelentést tesz az alapítónak a munkájáról.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Általános ügyirat  szintjén vagy más módon megállapított  kötelezettség,  mely szerint
munkatestület megalakításáról szóló minden egyedi ügyiratnak tartalmaznia kell  azon célokat, feladatokat (tevékenységeket) és határidőket, melyek
keretében a munkatestület megvalósítja a feladatait, illetve melyek keretében jelentést tesz az alapítónak a munkájáról.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló  rendeletet,  mellyel  előirányozásra  kerül  azon  kötelezettség,  mely  szerint  munkatestület  megalakításáról  szóló  minden  egyedi  ügyiratnak
tartalmaznia  kell  azon célokat,  feladatokat  (tevékenységeket)  és  határidőket,  melyek keretében a  munkatestület  megvalósítja  a  feladatait,  illetve
melyek keretében jelentést tesz az alapítónak a munkájáról.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló elfogadott rendelet, mellyel előirányozásra került azon kötelezettség, mely szerint munkatestület megalakításáról szóló minden egyedi ügyiratnak
tartalmaznia  kell  azon célokat,  feladatokat  (tevékenységeket)  és  határidőket,  melyek keretében a  munkatestület  megvalósítja  a  feladatait,  illetve
melyek keretében jelentést tesz az alapítónak a munkájáról.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
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                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. június 30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 13.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani minden egyes munkatestület megalakítása jogalapja feltüntetésének kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Általános ügyirat  szintjén vagy más módon megállapított  kötelezettség,  mely szerint
munkatestület megalakításáról szóló minden egyedi ügyiratnak tartalmaznia kell a megalakítás jogalapját, melyet nemcsak a helyi önkormányzatról
szóló törvényben előirányozott általános hatáskör képez. 

Tevékenységek: Elvégezni a Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének felülvizsgálatát, és szükség szerint az
Ügyrendek módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletekkel előirányozni azon kötelezettséget,  mely szerint munkatestület megalakításáról szóló
minden  egyedi  ügyiratnak  tartalmaznia  kell  a  megalakítás  jogalapját,  melyet  nemcsak  a  helyi  önkormányzatról  szóló  törvényben  előirányozott
általános hatáskör képez.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének elvégzett felülvizsgálata, és szükség
esetén az Ügyrendek módosításáról és kiegészítéséről szóló meghozott rendeletek, melyekkel előirányozásra került azon kötelezettséget, mely szerint
munkatestület megalakításáról szóló minden egyedi ügyiratnak tartalmaznia kell a megalakítás jogalapját, melyet nemcsak a helyi önkormányzatról
szóló törvényben előirányozott általános hatáskör képez.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. június 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 13.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Elfogadni a munkatestületi tagok kinevezésének kötelező jellegű feltételeit és kritériumait.

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: Általános  ügyirattal,  a  statútum  vagy  a  Községi  Képviselő-testület  Ügyrendje
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módosításaival  megállapított  kötelezettség;  a  feltételek  és  kritériumok  garanciát  jelentenek  arra,  hogy  a  munkatestületi  tagok  egyes  területek
szakértőiként kerülnek kinevezésre, melyekkel ezen munkatestületek foglalkoznak. 

Tevékenységek:  Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendeleteket,  és ezen rendeletekkel előirányozni  a munkatestületi  tagok kinevezésének feltételeit  és kritériumait,  garanciaként arra,  hogy a
munkatestületi tagok egyes területek szakértőiként kerülnek kinevezésre, melyekkel ezen munkatestületek foglalkoznak.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló  elfogadott  rendeletek,  mely  rendeletekkel  előirányozásra  kerültek  a  munkatestületi  tagok  kinevezésének  feltételei  és  kritériumai,  mely
rendelkezések  garanciát  jelentenek  arra,  hogy  a  munkatestületi  tagok  egyes  területek  szakértőiként  kerülnek  kinevezésre,  melyekkel  ezen
munkatestületek foglalkoznak.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. június 30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 13.1.4.

Az intézkedés megnevezése: Szabályozni a munkatestületekben végzett munkáért járó térítmény kérdését. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A térítményre való jogosultság kérdése általános községi ügyirattal került szabályozásra; a
munkatestületek megalakításáról szóló egyedi ügyiratok a munkatestületek által ellátott feladatok különböző típusai és terjedelme miatt 
tartalmazzák térítmény létezésének vagy annak hiányának megindokolását, továbbá az elszámolás módját.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület  és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendeleteket,  és ezen rendeletekkel előirányozni azon kötelezettséget,  miszerint a  munkatestületek megalakításáról szóló egyedi ügyiratok a
munkatestületek  által  ellátott  feladatok  különböző  típusai  és  terjedelme  miatt  tartalmazzák  térítmény  létezésének  vagy  annak  hiányának
megindokolását, továbbá az elszámolás módját.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló elfogadott rendeletek, mely rendeletekkel előirányozásra került azon kötelezettség, miszerint a  munkatestületek megalakításáról szóló egyedi
ügyiratok a munkatestületek által ellátott feladatok különböző típusai és terjedelme miatt tartalmazzák térítmény létezésének vagy annak hiányának
megindokolását, továbbá az elszámolás módját.
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Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. június 30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 13.1.5.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani azon kötelezettséget, mely szerint minden munkatestület megalakításáról szóló rendelet meghozatalát meg
kell, hogy előzzön a konkrét terület meglévő intézményi keretének elemzése.  

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A munkatestület  megalakításáról  szóló  rendelet  kötelezően  tartalmaz  megindokolást,
melynek alapján megállapítható, hogy a munkatestület tevékenységi köre, illetve céljai és feladatai átfedésben vannak-e már meglévő községi szervek
illetékességeivel.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről 

szóló rendeleteket, és előirányozni azon kötelezettséget mely szerint minden munkatestület megalakításáról szóló rendelet meghozatalát meg kell,
hogy előzzön a konkrét terület meglévő intézményi keretének elemzése, valamint azon kötelezettséget, mely szerint munkatestület megalakításáról
szóló rendeletnek kötelezően tartalmaznia kell indokolást, melynek alapján megállapítható, hogy a munkatestület tevékenységi köre, illetve céljai és
feladatai átfedésben vannak-e már meglévő községi szervek illetékességeivel.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló elfogadott rendeletek, melyekkel előirányozásra került azon kötelezettséget mely szerint minden munkatestület megalakításáról szóló rendelet
meghozatalát  meg  kell,  hogy  előzzön  a  konkrét  terület  meglévő  intézményi  keretének  elemzése,  valamint  azon  kötelezettség,  mely  szerint
munkatestület  megalakításáról  szóló  rendeletnek  kötelezően tartalmaznia  kell  indokolást,  melynek  alapján  megállapítható,  hogy a  munkatestület
tevékenységi köre, illetve céljai és feladatai átfedésben vannak-e már meglévő községi szervek illetékességeivel.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. június 30.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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13.2. cél: A munkatestületek megalakításának és munkájának fokozott átláthatósága, községi szinten

Célmutatók: Létrehozott nyilvánosan hozzáférhető jegyzék valamennyi községi szintű munkatestület adataival.

A mutató  alapértéke: A községi  szintű  munkatestületek  száma,  melyekről  nyilvánosan  hozzáférhető  adatok  léteznek  a  munkatestületek  teljes
számához viszonyítva.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A községi szintű munkatestületek száma, melyekről nyilvánosan hozzáférhető adatok léteznek a munkatestületek
teljes számához viszonyítva.

Az intézkedés sorszáma: 13.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani a községi szintű összes munkatestületről szóló információk teljes körű hozzáférhetőségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Összeállított és a község honlapján közzétett jegyzék, mely a következő információkat
tartalmazza: az összes munkatestület száma, megnevezése és összetétele; megalakításuk jogalapja, a munkatestületek mandátuma, céljai, 
tevékenységei, határidők, a munkatestületek tagjait megillető térítmény mértéke és egyéb adatok.

Tevékenységek: Elfogadni a Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló rendeleteket, és előirányozni a munkatestületek jegyzéke létrehozásának kötelezettségét. 
A munkatestületek összeállított jegyzékét közzé kell tenni a község honlapján.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Képviselő-testület és Zenta Község Községi Tanácsa Ügyrendjének módosításáról és kiegészítéséről
szóló elfogadott rendeletek, melyekkel előirányozásra került a munkatestületek jegyzéke létrehozásának kötelezettsége. 
A munkatestületek összeállított jegyzéke közzétételre került a község honlapján.
A jegyzék legalább a következő információkat tartalmazza:  az összes munkatestület száma, megnevezése és összetétele; megalakításuk jogalapja, a
munkatestületek mandátuma, céljai, tevékenységei, határidők, a munkatestületek tagjait megillető térítmény mértéke és egyéb adatok.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018.december  31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

14. terület: Közbeszerzések

A terület leírása: A közbeszerzések természetüknek megfelelően állandóan különféle korrupcióellenes közpolitikák középpontjában állnak, nemcsak
Szerbiában. A közbeszerzésekről szóló 2012-es évi új törvény, annak néhány későbbi módosításával és kiegészítésével, (az SZK Hivatalos Lapja,
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124/12., 14/15. és 68/15. szám) a 2014-2018. évi Szerb Köztársaságbeli Közbeszerzés-fejlesztési Stratégia, valamint az annak lefolytatására irányuló
cselekvési terv elfogadásával sok előrelépés történ a korrupció megelőzésének irányában ezen a területen. A törvény eddigi alkalmazása azonban
meghatározott módosításokat és kiegészítéseket követelt, továbbá bebizonyosodott, hogy intézményi szinten lehetséges és szükséges a közbeszerzések
területét  illető  pozitív  szabályozás  alkalmazásának  további  előmozdítása.  Az  Ügynökség  ezt  megerősítette,  többek  között  az  intézmények
látogatásaival az integritási tervek ellenőrzése folyamán, melyekben a közbeszerzések egy közös területet képeznek a teljes közszférára vonatkozóan. 

A korrupció és a szabálytalanságok felszámolása a közbeszerzési eljárásokban gyakran ellentétben áll az eljárások hatékonysága iránti többé-kevésbé
igazolt követelményekkel, illetve az eljárás sebességének növelésével,  mellyel a közszféra és annak megfelelő működése szükségleteire javak és
szolgáltatások kerülnek beszerzésre. Ezenkívül a szükséges piaci versenyképesség biztosítása iránti követelmény bizonyos aspektusokból ellentétben
áll a korrupcióellenes politikákkal és intézkedésekkel, habár első pillantásra kölcsönösen kompatibilis követelménynek kell lenniük, mivel a nagyobb
konkurencia  fokozottabb  kölcsönös  ellenőrzést  jelent  az  ajánlattevők  között,  és  ezáltal  a  megrendelőkre  gyakorolt  potenciális  korrupciós  hatás
csökkenését. Ez azonban gyakran nem így van, mivel azokon a területeken, melyeken élesebb verseny van jelen, a rendszer ellenálló-képessége pedig
gyenge a korrupciós hatásokkal szemben, exponenciálisan nő az ajánlattevők megrendelőkre gyakorolt olyan irányú hatásának intenzitása és formája,
hogy ők kapják meg a szerződést bizonyos közbeszerzést illetően. A KSZT 2015. évi módosításai és kiegészítései által megnövekedett a hatékonyság
és a versenyképesség, egyidejűleg azonban további új területek nyíltak meg a korrupciós hatásoknak. A közbeszerzési eljárásoktól elvárt különböző
követelmények és elvárások viszonyát, melyek időnként kölcsönösen korlátozottak, nem lehet előzetesen véglegesként megadni, hanem az optimális
intézkedések  állandó  kutatását  jelenti,  melyekben  ezen  követelmények  megfelelően  és  igazoltan  képviseltek,  mindezt  a  legjobb  közérdekből.
Tulajdonképpen ebben áll ezen eljárások belső szabályozásának fontossága minden egyes intézményben, így községi szinten is. Amíg a törvény keretet
biztosít, mely általános és közös a teljes közszférára vonatkozóan, minden egyes vezető, aki úgy véli, hogy erősítenie kell a közbeszerzési eljárások
korrupcióellenes aspektusát, a jó irányítás különböző mechanizmusai révén megteheti ezt. Amikor községi szervekről van szó ezen mechanizmusok
beépíthetők magába az korrupcióellenes tervbe.

A közbeszerzésekről  szóló  törvény  2015.  évi  módosításai  és  kiegészítései  megoldást  tartalmaznak,  melyek  nyilvánvalóan  növelik  az  eljárások
hatékonyságát, azonban melyek problematikusak lehetnek a korrupció kockázata és kialakulása szempontjából. A következő aspektusokról van szó,
melyek a HCST modelljében feldolgozásra kerülnek: vegyes és kis értékű közbeszerzések lefolytatása, a sürgősségi okokból kifolyólag megindított
közbeszerzési eljárások kérdése, a közbeszerzésben való részvételi feltételek kitöltöttségének bizonyítása, és a közbeszerzési eljárások átláthatósága. 

14.1. cél: A diszkrecionális felhatalmazások csökkentése és ellenőrzése a kiírásra kerülő közbeszerzés típusáról szóló döntés meghozatala 
alkalmával 

Célmutatók: A közbeszerzések területét illető belső ügyiratok elfogadott módosításai és kiegészítései a vegyes, a kis értékű, és a sürgősségi okokból
kifolyólag megindított közbeszerzések lefolytatása részletes szabályozásának irányában.

A mutató  alapértéke: Az  ellenőrzési  rendszer  leírása  a  vegyes, a  kis  értékű,  és  a  sürgősségi  okokból  kifolyólag  megindított  közbeszerzések
lefolytatását illetően.

A mutató  célzott  (tervezett)  értéke: Az  ellenőrzési  rendszer  leírása  a  vegyes, a  kis  értékű,  és  a  sürgősségi  okokból  kifolyólag  megindított
közbeszerzések lefolytatását illetően.
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Az intézkedés sorszáma: 14.1.1. 

Az  intézkedés  megnevezése: Megállapítani  a  vegyes  közbeszerzések  lefolytatása  körülményei,  szükségessége  és  igazoltsága  kiegészítő
megindokolásának kötelezettségét.

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A kötelezettséget  a  közbeszerzések  területét  illető  belső  jogi  keret  módosításain  és
kiegészítésein  keresztül  kell  felállítani,  miáltal  előirányozásra  kerülne,  hogy  vegyes  közbeszerzések  kiírásának  eseteiben  ki  kell  dolgozni  a
körülmények, a szükségletek és az igazoltság külön megindokolását. 

Tevékenységek: Elfogadni a közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, és ezen ügyirattal előirányozni a 

körülmények, a szükségletek és az igazoltság külön megindokolása kidolgozásának kötelezettségét, vegyes közbeszerzések kiírásának eseteiben. 

A tevékenységek  mutatói: A közbeszerzésekről  szóló  szabályzat  módosításáról  és  kiegészítéséről  szóló  elfogadott  szabályzat,  mely  ügyirattal
előirányozásra kerültek a körülmények, a szükségletek és az igazoltság külön megindokolása kidolgozásának kötelezettségét, vegyes közbeszerzések
kiírásának eseteiben.

Felelős alanyok:            - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke 
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 14.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani  azon kötelezettséget,  mely  szerint  kis  értékű közbeszerzések  (500.000 dinárnál  alacsonyabb értékű)
esetében  az  ajánlat  megküldése  iránti  felhívást  a  közbeszerzés  tárgyát  képező  tevékenységet  ellátó  legkevesebb  egy  ajánlattevőnek  utalni  kell,
amennyiben azonban ez nem lehetséges, az efféle döntést kötelezően meg kell indokolni. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A kötelezettséget a közbeszerzések területét illető jogi keret módosításain és kiegészítésein
keresztül  kell  megállapítani,  mellyel  előirányozásra  kerülne,  hogy  kis  értékű  közbeszerzések  esetében  az  ajánlat  megküldése  iránti  felhívást  a
közbeszerzés tárgyát képező tevékenységet ellátó legkevesebb egy ajánlattevőnek utalni kell, amennyiben azonban ez nem lehetséges, az efféle döntést
kötelezően meg kell indokolni. Ekképpen a folyamatból kizárásra kerül a felhatalmazott személy „személyes meggyőződése”, miszerint azok, akikhez
a felhívást intézik képesek lefolytatni a közbeszerzést, az általuk ellátott tevékenységtől függetlenül.

Tevékenységek:  Elfogadni a közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, mely előirányozza, hogy kis
értékű  közbeszerzések  esetében  az  ajánlat  megküldése  iránti  felhívást  a  közbeszerzés  tárgyát  képező  tevékenységet  ellátó  legkevesebb  egy
ajánlattevőnek utalni kell, amennyiben azonban ez nem lehetséges, az efféle döntést kötelezően meg kell indokolni. Ekképpen a folyamatból kizárásra
kerül a felhatalmazott személy „személyes meggyőződése”, miszerint azok, akikhez a felhívást intézik képesek lefolytatni a közbeszerzést, az általuk
ellátott tevékenységtől függetlenül. 
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A tevékenységek mutatói: A közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott szabályzat, mely előirányozza,
hogy kis értékű közbeszerzések esetében az ajánlat megküldése iránti felhívást a közbeszerzés tárgyát képező tevékenységet ellátó legkevesebb egy
ajánlattevőnek utalni kell, amennyiben azonban ez nem lehetséges, az efféle döntést kötelezően meg kell indokolni. Ekképpen a folyamatból kizárásra
kerül a felhatalmazott személy „személyes meggyőződése”, miszerint azok, akikhez a felhívást intézik képesek lefolytatni a közbeszerzést, az általuk
ellátott tevékenységtől függetlenül.

Felelős alanyok:          - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: :          - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 14.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a sürgősség oka meghatározásának kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A kötelezettséget a közbeszerzések területét illető jogi keret módosításain és kiegészítésein
keresztül  kell  megállapítani,  mellyel  azon  esetekben,  melyekben  ez  lehetséges,  meghatározásra  kerülne  a  sürgősség  fogalma  (például  azon
közbeszerzési esetekhez viszonyítva, melyek eddig a községben leggyakrabban sürgősként kerültek kiírásra). 

Tevékenységek: Elfogadni a közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, mellyel meghatározásra kerül a
sürgősség fogalma (például azon közbeszerzési esetekhez viszonyítva, melyek eddig a községben leggyakrabban sürgősként kerültek kiírásra).

A tevékenységek mutatói: A közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott szabályzat, mellyel meghatározásra
került a sürgősség fogalma (például azon közbeszerzési esetekhez viszonyítva, melyek eddig a községben leggyakrabban sürgősként kerültek kiírásra).

Felelős alanyok           - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 14.1.4.
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Az  intézkedés  megnevezése: Megállapítani  az  „egyéb  megfelelő  bizonyítási  módok,  melyek  magukban  foglalhatják  a  gyártó  műszaki
dokumentációját” definiálásának kötelezettségét.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A kötelezettséget a közbeszerzések területét illető jogi keret módosításain és kiegészítésein
keresztül kell megállapítani, mellyel meghatározásra kerülne, hogy mely esetekben, mely közbeszerzésekre vonatkozóan, és milyen módon kerülnek
meghatározásra  az  egyéb  megfelelő  bizonyítási  módok,  azokban  az  esetekben,  melyekben  a  közbeszerzésben  való  részvétel  feltételeként  az
ajánlattevőtől megkövetelik, hogy a javak, szolgáltatások és munkálatok társadalmi és egyéb jellemzőkkel is rendelkezzenek (például ökológiai vagy
biztonsági jellemzők, energiahatékonyság és hasonlók). 

Tevékenységek: Elfogadni a közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, mellyel meghatározásra kerül,
hogy  mely  esetekben,  mely  közbeszerzésekre  vonatkozóan,  és  milyen  módon  kerülnek  meghatározásra  az  egyéb  megfelelő  bizonyítási  módok,
azokban az esetekben, melyekben a közbeszerzésben való részvétel  feltételeként  az ajánlattevőtől megkövetelik,  hogy a javak, szolgáltatások és
munkálatok társadalmi és egyéb jellemzőkkel is rendelkezzenek (például ökológiai vagy biztonsági jellemzők, energiahatékonyság és hasonlók).

A tevékenységek mutatói: A közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott szabályzat, mellyel meghatározásra
került, hogy mely esetekben, mely közbeszerzésekre vonatkozóan, és milyen módon kerülnek meghatározásra az egyéb megfelelő bizonyítási módok,
azokban az esetekben, melyekben a közbeszerzésben való részvétel  feltételeként  az ajánlattevőtől megkövetelik,  hogy a javak, szolgáltatások és
munkálatok társadalmi és egyéb jellemzőkkel is rendelkezzenek (például ökológiai vagy biztonsági jellemzők, energiahatékonyság és hasonlók).

Felelős alanyok :         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

14.2. cél: Fokozni a közbeszerzési eljárások átláthatóságát és ellenőrzését

Célmutatók:  A közbeszerzési  eljárásokban  keletkező  valamennyi  dokumentum  nyilvános  közzétételre  kerül  (kivéve,  ha  nem  esnek  nyilvános
közzététel korlátozása alá, mely más törvényekkel került meghatározásra).
A nyilvánosság  képviselőinek  –  a  civil  megfigyelők  száma,  akik  részt  vesznek  a  közbeszerzési  eljárások  előkészítésében,  lefolytatásában  és
ellenőrzésében. 
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A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában a  közbeszerzések  lefolytatását  szabályozó általános  belső ügyiratokban nem került
előirányozásra a közbeszerzési eljárásokban keletkező valamennyi dokumentum nyilvános közzétételének, sem pedig civil megfigyelők közbeszerzési
eljárásba való bekapcsolódásának kötelezettsége. 

A mutató célzott (tervezett) értéke:  A HCST lefolytatásának időszakában meg kell állapítani a közbeszerzési eljárásokban keletkező valamennyi
dokumentum nyilvános közzétételének, valamint civil megfigyelők közbeszerzési eljárásba való bekapcsolódásának kötelezettségét.

Az intézkedés sorszáma: 14.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani annak kötelezettségét, hogy a közbeszerzési eljárásokban keletkező valamennyi dokumentum nyilvános
közzétételre kerül. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A kötelezettséget a közbeszerzések területét illető jogi keret módosításain és kiegészítésein
vagy külön útmutató elfogadásán keresztül kell megállapítani, mellyel a  közbeszerzési eljárásokban keletkező valamennyi dokumentum nyilvános
közzétételre kerülne,  nem pedig csak a törvény által kifejezetten nyilvánosként meghatározottak (például jegyzőkönyvek az ajánlat  értékeléséről,
jelentések a szakmai értékelésről, jegyzőkönyvek a közbeszerzések figyelemmel kíséréséről és megvalósításáról stb.). 

Tevékenységek: Elfogadni a közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, mellyel előirányozásra kerül
annak kötelezettsége, hogy a közbeszerzési eljárásokban keletkező valamennyi dokumentumot nyilvánosan közzé kell tenni, nem pedig csak a törvény
által kifejezetten nyilvánosként meghatározottakat (például jegyzőkönyvek az ajánlat értékeléséről, jelentések a szakmai értékelésről, jegyzőkönyvek a
közbeszerzések figyelemmel kíséréséről és megvalósításáról stb.).

A tevékenységek mutatói: A közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott szabályzat, mellyel előirányozásra
került annak kötelezettsége, hogy a közbeszerzési eljárásokban keletkező valamennyi dokumentumot nyilvánosan közzé kell tenni, nem pedig csak a
törvény  által  kifejezetten  nyilvánosként  meghatározottakat  (például  jegyzőkönyvek  az  ajánlat  értékeléséről,  jelentések  a  szakmai  értékelésről,
jegyzőkönyvek a közbeszerzések figyelemmel kíséréséről és megvalósításáról stb.).

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 14.2.3.
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Az  intézkedés  megnevezése:  Meghatározni  a  közbeszerzések  fajtáit,  melyek  a  község  által  kerülnek  lefolytatásra,  és  melyekbe  kötelező  a
nyilvánosság képviselői – civil megfigyelők bekapcsolása.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A közbeszerzések területét illető belső ügyirattal előirányozni azon közbeszerzésfajtákat,
melyekbe a nyilvánosság képviselőit – civil megfigyelőket kötelező bekapcsolni.
A nyilvánosság képviselői – a civil megfigyelők részvételének meghatározása az előkészítési, a lefolytatási (a KB bizottság munkája) és az odaítélt
közbeszerzés feletti ellenőrzési fázisra vonatkozóan kell, hogy lefolytatásra kerüljön. 

Tevékenységek: Elfogadni a közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, mellyel megállapításra kerül a
nyilvánosság  képviselői  –  a  civil  megfigyelők  bekapcsolásának  kötelezettsége,  és  meghatározásra  kerül  a  nyilvánosság  képviselői  –  a  civil
megfigyelők  részvételének  módja  a  közbeszerzési  eljárásban.  A  nyilvánosság  képviselői  –  a  civil  megfigyelők  részvételének  meghatározása  az
előkészítési, a lefolytatási (a KB bizottság munkája) és az odaítélt közbeszerzés feletti ellenőrzési fázisra vonatkozóan kell, hogy lefolytatásra kerüljön.

A tevékenységek mutatói: A közbeszerzésekről szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló elfogadott szabályzat, mellyel megállapításra
került a nyilvánosság képviselőinek – a civil megfigyelők bekapcsolásának kötelezettsége, és meghatározásra került a nyilvánosság képviselői – a civil
megfigyelők  részvételének  módja  a  közbeszerzési  eljárásban.  A  nyilvánosság  képviselői  –  a  civil  megfigyelők  részvételének  meghatározása  az
előkészítési, a lefolytatási (a KB bizottság munkája) és az odaítélt közbeszerzés feletti ellenőrzési fázisra vonatkozóan került lefolytatásra.

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

15. terület: A pénzügyi ellenőrzés belső mechanizmusainak erősítése

A terület leírása: A közforrások kezelése az ezen erőforrásokkal rendelkező valamennyi hatósági szerv felelősségét kell, hogy képezze. Ahhoz, hogy
ezen szervek el tudják látni ezen fontos funkciót, nélkülözhetetlen a közforrások kezelésére irányuló belső mechanizmusok kialakítása és erősítése,
valamint az eszközök felhasználása feletti belső ellenőrzés erősítése. A ezen területet illető eddigi gyakorlat jelentős hiányosságokra mutat rá, melyek
közül néhány a következő: a hatósági szervek költségvetés-kialakításának meglévő rendszere nem kellően átlátható és nem megfelelő a hatékony
ellenőrzés  objektív  figyelemmel  kísérése  szempontjából;   nem  létezik  egységes  jogi  keret  ezen  mechanizmusok  kialakítására;  az  ezen
mechanizmusokat bevezetni köteles alanyok, illetve hatósági szervek köre néhány hatósági szervre korlátozódik; a kialakításra vonatkozó kritériumok
csak  az  alkalmazottak  számának  szintjén  kerültek  megadásra,  a  rendelkezésükre  álló  költségvetésre  vonatkozóan  azonban  nem;  a  belső
könyvvizsgálók nem függetlenek a munkájukban, mivel alá vannak rendelve a szervek vezetőinek, melyekben dolgoznak; nincsenek kapacitások sem
pedig képzett személyzet a hatósági szervekben, akik képesek hatékonyan lefolytatni a pénzügyi irányítást és ellenőrzést, stb. Mindezen hiányosságok
különösképpen a községekre vonatkoznak, melyeket tovább terhel a szükséges személyzet és erőforrások hiánya megfelelő költségvetési ellenőrzési
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eljárás  lefolytatására,  belső  könyvvizsgálatra,  valamint  pénzügyi  irányításra  és  ellenőrzésre.  A számos  korlátozás  ellenére,  melyekkel  a  szerbiai
községek  többsége  szembesül,  helyi  korrupcióellenes  akciótervvel  elő  kell  irányozni  legalább  a  belső  könyvvizsgálat,  valamint  a  pénzügyi
irányítás és ellenőrzés megfelelő rendszere létrehozásának előkészítését, valamint a költségvetési felügyelőség kapacitásának erősítését, ahol az
nem rendelkezik a munkához szükséges elegendő kapacitással. A helyi korrupcióellenes akcióterv érvényességi ideje olyan, hogy annak 
érvényességi ideje alatt  el  kell  végezni a meglévő erőforrások és kapacitások elemzését,  és elő kell  irányozni  a személyzet  belső átsorolását,  a
személyzet oktatását vagy új személyek alkalmazását, akik ezen, a korrupció felszámolása szempontjából igen fontos területekkel foglalkoznának.

15.1. cél: Létrehozott hatékony belső könyvvizsgálati rendszer a község szintjén

Célmutatók: Községi szintű közpolitikák elfogadása, melyek lehetővé teszik belső könyvvizsgálati rendszer létrehozását.

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában a községben belső könyvvizsgálati rendszer nem került létrehozásra.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában  ki kell dolgozni a község belső könyvvizsgálati rendszer létrehozása
iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak elemzését, az elvégzett elemzést követően pedig létre kell hozni a belső ellenőrzési rendszer
három lehetséges módozatainak egyikét, a közszférában a belső könyvvizsgálat megszervezése közös kritériumairól, eljárásának szabványairól és
módszertani  útmutatóiról,  valamint  jelentéstételéről  szóló  szabályzat  (az  SZK  Hivatalos  Közlönye,  99/11.  és  106/13.  szám)  3.  szakaszával
összhangban.

Az intézkedés sorszáma: 15.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Kidolgozni a község belső könyvvizsgálati rendszer létrehozása iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak 
elemzését, a közszférában a belső könyvvizsgálat megszervezése közös kritériumairól, eljárásának szabványairól és módszertani útmutatóiról, 
valamint jelentéstételéről szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye, 99/11. és 106/13. szám) összhangban.

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A község  belső  könyvvizsgálati  rendszer  három  lehetséges  módozata  egyikének
létrehozása iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak elvégzett elemzése, a közszférában a belső könyvvizsgálat megszervezése közös
kritériumairól, eljárásának szabványairól és módszertani útmutatóiról, valamint jelentéstételéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 99/11.
és 106/13. szám) 3. szakaszával összhangban.

Tevékenységek: Kidolgozni a község belső könyvvizsgálati rendszer létrehozása iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak elemzését, a
közszférában a belső könyvvizsgálat megszervezése közös kritériumairól, eljárásának szabványairól és módszertani útmutatóiról, valamint
jelentéstételéről szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye, 99/11. és 106/13. szám) összhangban. A község belső könyvvizsgálati rendszer
három lehetséges módozata egyikének létrehozása iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak elvégzett elemzése, a közszférában a belső
könyvvizsgálat megszervezése közös kritériumairól, eljárásának szabványairól és módszertani útmutatóiról, valamint jelentéstételéről szóló szabályzat
(az SZK Hivatalos Közlönye, 99/11. és 106/13. szám) 3. szakaszával összhangban.

A tevékenységek  mutatói: A község  belső  könyvvizsgálati  rendszer  három  lehetséges  módozata  egyikének  létrehozása  iránti  szükségleteinek,
erőforrásainak  és  kapacitásainak  elvégzett  elemzése,  a  közszférában  a  belső  könyvvizsgálat  megszervezése  közös  kritériumairól,  eljárásának
szabványairól  és  módszertani  útmutatóiról,  valamint  jelentéstételéről  szóló  szabályzat  (az  SZK Hivatalos  Közlönye,  99/11.  és  106/13.  szám)  3.
szakaszával összhangban.
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Felelős alanyok:          -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                     
                                      - belső ellenőr.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 15.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Létrehozni a belső könyvvizsgálati  rendszer létrehozásához szükséges normatív,  szervezési,  személyzeti,  anyagi és
műszaki előfeltételeket, a község szükségletei, erőforrásai és kapacitása elemzésének eredményeivel összhangban. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott jogi ügyirat, mellyel a belső könyvvizsgálati rendszer létrehozásra kerül.
A besorolás elfogadott módosításai/kiegészítései, melyekkel bevezetésre kerülnek a belső könyvvizsgálathoz szükséges munkahelyek.
A belső könyvvizsgálat teendőire alkalmazott és/vagy a meglévő alkalmazottak közül meghatározott személy.
Biztosított  feltételek  a  belső  könyvvizsgálat  teendőire  alkalmazott  személy  képzésére  és  certifikálására,  amennyiben  ezek  nem  léteznek
(könyvvizsgálói vizsga letétele, a Pénzügyminisztérium Központi Harmonizációs Egysége által szervezett nélkülözhetetlen képzéseken való részvétel
és hasonlók).
A belső könyvvizsgálat működéséhez szükséges anyagi és műszaki előfeltételek biztosítása (biztosított költségvetés, helyiségek, felszerelés, stb.).

Tevékenységek: Jogi ügyiratot elfogadni, mellyel a belső könyvvizsgálati rendszer megállapításra kerül.
Elfogadni a besorolás módosításait/kiegészítéseit, melyekkel bevezetésre kerülnek a belső könyvvizsgálathoz szükséges munkahelyek.
A belső könyvvizsgálat teendőire alkalmazottat felvenni és/vagy a meglévő alkalmazottak közül személyt meghatározni.
Biztosítani  a  feltételeket  a  belső  könyvvizsgálat  teendőire  alkalmazott  személy  képzésére  és  certifikálására,  amennyiben  ezek  nem  léteznek
(könyvvizsgálói vizsga letétele, a Pénzügyminisztérium Központi Harmonizációs Egysége által szervezett nélkülözhetetlen képzéseken való részvétel
és hasonlók).
A belső könyvvizsgálat működéséhez szükséges anyagi és műszaki előfeltételeket biztosítani (biztosított költségvetés, helyiségek, felszerelés, stb.).

A tevékenységek mutatói: Elfogadott jogi ügyirat, mellyel a belső könyvvizsgálati rendszer létrehozásra kerül.
A besorolás elfogadott módosításai/kiegészítései, melyekkel bevezetésre kerülnek a belső könyvvizsgálathoz szükséges munkahelyek.
A belső könyvvizsgálat teendőire alkalmazott és/vagy a meglévő alkalmazottak közül meghatározott személy.
Biztosított  feltételek  a  belső  könyvvizsgálat  teendőire  alkalmazott  személy  képzésére  és  certifikálására,  amennyiben  ezek  nem  léteznek
(könyvvizsgálói vizsga letétele, a Pénzügyminisztérium Központi Harmonizációs Egysége által szervezett nélkülözhetetlen képzéseken való részvétel
és hasonlók).
Biztosított szükséges anyagi és műszaki előfeltételek a belső könyvvizsgálat működéséhez (biztosított költségvetés, helyiségek, felszerelés, stb.).

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
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                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                      
                                    - belső ellenőr.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: 
- A belső könyvvizsgálat teendőire alkalmazott személy képzésének és certifikálásának költségei;
- A belső könyvvizsgálat működéséhez szükséges anyagi és műszaki előfeltételek költségei (biztosított költségvetés, helyiségek, felszerelés, stb.).

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 15.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani a belső könyvvizsgálati rendszer hatékony működését. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A belső könyvvizsgálat stratégiai hároméves elfogadott terve, a belső könyvvizsgálat éves
munkaterve és a könyvvizsgálatok egyedi tervei;
A könyvvizsgálati jelentések kidolgozásának és benyújtásának elfogadott rendszere;
A könyvvizsgálati jelentésekben szereplő ajánlások figyelemmel kísérésére szolgáló létrehozott rendszer. 

Tevékenységek: Ügyiratot elfogadni belső könyvvizsgálat létrehozásáról Zenta község szerveiben;
Elfogadni a belső könyvvizsgálat stratégiai hároméves tervét, a belső könyvvizsgálat éves munkatervét és a könyvvizsgálatok egyedi terveit;
Elfogadni a könyvvizsgálati jelentések kidolgozásának és benyújtásának rendszerét;
Létrehozni a könyvvizsgálati jelentésekben szereplő ajánlások figyelemmel kísérésére szolgáló rendszert. 

A tevékenységek mutatói: Elfogadott ügyiratot a belső könyvvizsgálat létrehozásáról Zenta község szerveiben;
A belső könyvvizsgálat stratégiai hároméves elfogadott terve, a belső könyvvizsgálat elfogadott éves munkaterve és a könyvvizsgálatok elfogadott
egyedi tervei;
A könyvvizsgálati jelentések kidolgozásának és benyújtásának elfogadott rendszere;
A könyvvizsgálati jelentésekben szereplő ajánlások figyelemmel kísérésére szolgáló létrehozott rendszer. 

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                      
                                    - belső ellenőr.

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.
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Megjegyzések:

15.2. cél: Létrehozott hatékony pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer

Célmutatók: Elfogadott községi szintű közpolitikák, melyek lehetővé teszik hatékony pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozását.

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásnak pillanatában a községben  hatékony pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozását lehetővé
tevő világos és precíz közpolitikák nem kerültek megállapításra és lefolytatásra.

A mutató  célzott  (tervezett)  értéke:  A HCST lefolytatásának  időszakában  a  községben  hatékony  pénzügyi  irányítási  és  ellenőrzési  rendszer
létrehozását lehetővé tevő világos és precíz közpolitikákat kell megállapítani és lefolytatni.

Az intézkedés sorszáma: 15.2.1.

Az intézkedés megnevezése: Kidolgozni  a község pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozása iránti szükségleteinek, erőforrásainak és
kapacitásainak elemzését, a közszférában a belső könyvvizsgálat megszervezése közös kritériumairól, eljárásának szabványairól és módszertani
útmutatóiról, valamint jelentéstételéről szóló szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye, 2011. december 27-én kelt 99/11. szám) összhangban.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozása iránti szükségleteinek,
erőforrásainak  és  kapacitásainak  elvégzett  elemzése,  a  közszférában  a  belső  könyvvizsgálat  megszervezése  közös  kritériumairól,  eljárásának
szabványairól és módszertani útmutatóiról, valamint jelentéstételéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 2011. december 27-én kelt 99/11.
szám) 3. szakaszával összhangban.

Tevékenységek: Kidolgozni a község pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozása iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak
elemzését,  a  közszférában  a  belső  könyvvizsgálat  megszervezése  közös  kritériumairól,  eljárásának  szabványairól  és  módszertani  útmutatóiról,
valamint jelentéstételéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 2011. december 27-én kelt 99/11. szám) 3. szakaszával összhangban.

A tevékenységek mutatói: A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozása iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak elvégzett
elemzése, a közszférában a belső könyvvizsgálat megszervezése közös kritériumairól, eljárásának szabványairól és módszertani útmutatóiról, valamint
jelentéstételéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 99/11. és 106/13. szám) 3. szakaszával összhangban.

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                      
                                    - belső ellenőr.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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Az intézkedés sorszáma: 15.2.2.

Az intézkedés megnevezése: Megteremteni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásához szükséges normatív, szervezési, személyzeti,
anyagi és műszaki előfeltételeket, a község szükségletei, erőforrásai és kapacitása elemzésének eredményeivel összhangban.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: Elfogadott jogi ügyirat, mellyel a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásra
kerül.
A besorolás elfogadott módosításai/kiegészítései, melyekkel bevezetésre kerülnek a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre illetékes munkahelyek.
A pénzügyi irányítás és ellenőrzés teendőire alkalmazott és/vagy a meglévő alkalmazottak közül meghatározott személy.
Biztosított feltételek a pénzügyi irányítás és ellenőrzés teendőire alkalmazott személy képzésére és certifikálására, amennyiben ezen nem léteznek
(nélkülözhetetlen képzéseken való részvétel és hasonlók).
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működéséhez szükséges anyagi és műszaki előfeltételek biztosítása (biztosított költségvetés, helyiségek,
felszerelés, stb.).

Tevékenységek: Jogi ügyiratot elfogadni, mellyel a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásra kerül.
Elfogadni a besorolás módosításait/kiegészítéseit, melyekkel bevezetésre kerülnek a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre illetékes munkahelyek.
A pénzügyi irányítás és ellenőrzés teendőire alkalmazottat felvenni és/vagy a meglévő alkalmazottak közül személyt meghatározni.
Biztosítani a feltételeket a pénzügyi irányítás és ellenőrzés teendőire alkalmazott személy képzésére és certifikálására, amennyiben ezen nem léteznek
(nélkülözhetetlen képzéseken való részvétel és hasonlók).
A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működéséhez szükséges anyagi és műszaki előfeltételeket biztosítani (biztosított költségvetés, helyiségek,
felszerelés, stb.).

A tevékenységek mutatói: Elfogadott jogi ügyirat, mellyel a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer létrehozásra kerül.
A besorolás elfogadott módosításai/kiegészítései, melyekkel bevezetésre kerültek a pénzügyi irányításra és ellenőrzésre illetékes munkahelyek.
A pénzügyi irányítás és ellenőrzés teendőire alkalmazott és/vagy a meglévő alkalmazottak közül meghatározott személy.
Biztosított feltételek a pénzügyi irányítás és ellenőrzés teendőire alkalmazott személy képzésére és certifikálására, amennyiben ezen nem léteznek
(nélkülözhetetlen képzéseken való részvétel és hasonlók).
Biztosított szükséges anyagi és műszaki előfeltételek a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működéséhez (biztosított költségvetés, helyiségek,
felszerelés, stb.).

Felelős alanyok:          -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                      
                                    - belső ellenőr.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: 
- A pénzügyi irányítás és ellenőrzés teendőire alkalmazott személy képzésének és certifikálásának költségei;
- A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működéséhez szükséges anyagi és műszaki előfeltételek költségei (biztosított költségvetés, helyiségek,
felszerelés, stb.).

Megjegyzések:
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Az intézkedés sorszáma: 15.2.3.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer hatékony működését. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer elfogadott terve és programja;
A pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló jelentések kidolgozásának és benyújtásának elfogadott rendszere;
A pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló jelentésekben szereplő ajánlások figyelemmel kísérésére szolgáló létrehozott rendszer. 

Tevékenységek: Elfogadni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer tervét és programját;
Elfogadni a pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló jelentések kidolgozásának és benyújtásának rendszerét;
Létrehozni a pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló jelentésekben szereplő ajánlások figyelemmel kísérésére szolgáló rendszert. 

A tevékenységek mutatói: A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer elfogadott terve és programja;
A pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló jelentések kidolgozásának és benyújtásának elfogadott rendszere;
A pénzügyi irányításról és ellenőrzésről szóló jelentésekben szereplő ajánlások figyelemmel kísérésére szolgáló létrehozott rendszer. 

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                      
                                    - belső ellenőr.

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

15.3. cél: Megerősített rendszer a községi költségvetés használók költségvetési eszközeinek ellenőrzésére 

Célmutatók: A költségvetési felügyelők megnövelt száma;
A költségvetési felügyelők által lefolytatásra kerülő ellenőrzések megnövelt száma, meghatározott időszakonként (meghatározni mely időszakonként).

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában a községben költségvetési felügyelőség nem működik.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában ki kell dolgozni a község költségvetés-felügyeleti szolgálat erősítése iránti
szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak elemzését, mely a község által a költségvetési felügyelőségről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos
Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13., 63/13. szám - kiig., 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény, 103/15. és 99/16. szám)
összhangban kerül megalapításra, az elemzés eredményei alapján pedig konkrét intézkedéseket kell foganatosítani.

1967



Az intézkedés sorszáma: 15.3.1.

Az intézkedés megnevezése: Kidolgozni a község költségvetés-felügyeleti szolgálat erősítése iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak
elemzését, mely a község által a költségvetési felügyelőségről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12.,
62/13., 63/13. szám - kiig., 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény, 103/15. és 99/16. szám) összhangban kerül megalapításra. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község költségvetés-felügyeleti szolgálat erősítése iránti szükségleteinek, erőforrásainak
és kapacitásainak elvégzett elemzése, mely a község által a költségvetési felügyelőségről szóló törvénnyel összhangban kerül megalapításra.

Tevékenységek: Kidolgozni  a község költségvetés-felügyeleti szolgálat erősítése iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak elemzését,
mely a község által a költségvetési felügyelőségről szóló törvénnyel  (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/10., 101/10., 101/11., 93/12., 62/13.,
63/13. szám - kiig., 108/13., 142/14., 68/15. – másik törvény, 103/15. és 99/16. szám) összhangban kerül megalapításra.

A tevékenységek mutatói: A község költségvetés-felügyeleti szolgálat erősítése iránti szükségleteinek, erőforrásainak és kapacitásainak kidolgozott
elemzése, mely a község által a költségvetési felügyelőségről szóló törvénnyel összhangban kerül megalapításra.

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                      
                                    

Határidő: 2022. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 15.3.2.

Az intézkedés megnevezése: Biztosítani a költségvetés-felügyeleti szolgálat hatékony működését, mely a község által a költségvetési felügyelőségről
szóló törvénnyel összhangban kerül megalapításra. 
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Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A munkakörök  besorolásának  elfogadott  módosításai  és/vagy  kiegészítései,  melyek
lehetővé teszik a költségvetési felügyelők számának növelését, a szükségletek elemzésével összhangban;
Alkalmazott  új  költségvetési  felügyelők, vagy az alkalmazott  tisztviselők költségvetési  felügyelőségi teendőkre való elvégzett  átcsoportosítása,  a
szükségletek elemzésével összhangban;
A költségvetési felügyelőség ellenőrzéseinek lefolytatására irányuló program és terv kidolgozásának megállapított rendszere;
A költségvetési  felügyelőségről  szóló  határozat  szerinti  intézkedések  biztosított  lefolytatása,  a  költségvetési  felügyelőségről  szóló  törvénnyel
összhangban (például a közvetett költségvetés használóknak történő kifizetés következetes megszüntetése a határozatban szereplő intézkedéseket illető
megállapított szabálytalanságok vagy azok elmulasztása eseteiben, eszközök visszatérítésére vonatkozó utalvány kiadása és hasonlók).

Tevékenységek: 
Elfogadni a munkakörök besorolásának módosításait és/vagy kiegészítéseit, melyek lehetővé teszik a költségvetési felügyelők számának növelését, a
szükségletek elemzésével összhangban;
Új költségvetési felügyelőket alkalmazni, vagy az alkalmazott tisztviselők költségvetési felügyelőségi teendőkre való átcsoportosítását elvégezni, a
szükségletek elemzésével összhangban;
A költségvetési felügyelőség ellenőrzésinek lefolytatására irányuló program és terv kidolgozásának rendszerét megállapítani;
A költségvetési  felügyelőségről  szóló  határozat  szerinti  intézkedések  lefolytatását  biztosítani,  a  költségvetési  felügyelőségről  szóló  törvénnyel
összhangban (például a közvetett költségvetés használóknak történő kifizetés következetes megszüntetése a határozatban szereplő intézkedéseket illető
megállapított szabálytalanságok vagy azok elmulasztása eseteiben, eszközök visszatérítésére vonatkozó utalvány kiadása és hasonlók). 

A tevékenységek mutatói: 
A munkakörök besorolásának elfogadott módosításai és/vagy kiegészítései, melyek lehetővé teszik a költségvetési felügyelők számának növelését, a
szükségletek elemzésével összhangban;
Alkalmazott  új  költségvetési  felügyelők, vagy az alkalmazott  tisztviselők költségvetési  felügyelőségi teendőkre való elvégzett  átcsoportosítása,  a
szükségletek elemzésével összhangban;
A költségvetési felügyelőség ellenőrzésinek lefolytatására irányuló program és terv kidolgozásának megállapított rendszere;
A költségvetési  felügyelőségről  szóló  határozat  szerinti  intézkedések  biztosított  lefolytatása,  a  költségvetési  felügyelőségről  szóló  törvénnyel
összhangban (például a közvetett költségvetés használóknak történő kifizetés következetes megszüntetése a határozatban szereplő intézkedéseket illető
megállapított szabálytalanságok vagy azok elmulasztása eseteiben, eszközök visszatérítésére vonatkozó utalvány kiadása és hasonlók). 

Felelős alanyok:         -  Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője;
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői.                                      
                                    

Határidő: 2022. december 31.

Szükséges erőforrások:
- Költségvetési felügyelő alkalmazásának költségei;
- Költségvetési felügyelő képzésének költségei (nélkülözhetetlen képzéseken való részvétel és hasonlók);
- A költségvetés-felügyeleti rendszer működéséhez szükséges anyagi és műszaki előfeltételek költségei (költségvetés, helyiségek, felszerelés, stb.).
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Megjegyzések:

16. terület: A polgári felügyeleti és ellenőrzési mechanizmus erősítése a községi költségvetés tervezésének és megvalósításának 
folyamatában

A terület leírása:  A község költségvetése jogi dokumentum, mely meghatározza a bevételek és a kiadások tervét egy naptári évre vonatkozóan. A
költségvetés azonban sokkal több ennél – a költségvetés képezi az egyik legjelentősebb helyi közpolitikát, valamint alapvető eszköze a helyi közösség
közérdeke szempontjából jelentős projektumok megvalósításának. Jól megtervezett, kellően átlátható és optimálisan ellenőrzött községi költségvetés
nélkül a község rendelkezésére álló gyakran igen korlátozott mennyiségű pénzeszközök nem megfelelő használatának kockázata különösen nagy. A
költségvetés nem megfelelő használatának (illetve a helyi közösség valós szükségleteinek nem megfelelő használat) kockázata mellett rossz tervezés,
elégtelen átláthatóság és a költségvetés felhasználása külső felügyelete hiányának körülményei között korrupciókockázat merül fel és marad fenn,
annak különféle megjelenési formáiban, melyek közös nevezője a közpénzekkel való visszaélés különböző magánérdekek céljából, legyenek azok
személyes vagy csoportos érdekek, politikai pártok érdekei vagy egyéb érdekek. Azon állandó törekvések ellenére, hogy a helyi költségvetés-irányítás
folyamatát nyitottabbá tegyék a nyilvánosság számára, illetve ellenállóvá a korrupciókockázatokkal, diszkrecionális határozatok meglétével vagy nem
tervszerű és nem megfelelő felhasználással szemben (például a helyi költségvetésről való kötelező jellegű közvita bevezetése által), ezen folyamatot
nélkülözhetetlen állandóan erősíteni, és az érdekelt nyilvánosság ellenőrzése alatt tartani. A jelen területen elért előrehaladási szint nem jelenti annak
önfenntartását,  az  összes  hatósági  szerv azon „természetes  tendenciája”  miatt,  hogy a  költségvetésről  szóló  információkat  a  lehető  legnagyobb
mértékben távol tartsák a nyilvánosság elől. Emellett a korszerű információs rendszerek, valamint az internet és a szociális hálózatok megjelenése és
használatának elterjedése jelentősen megnöveli bármely közpolitika átláthatósága erősítésének szükségességét, valamint lehetőségét, így azokét is,
melyek a közpénzek irányítását illetik.

A közviták, mint a nyilvánosság költségvetés-kidolgozási folyamatba való bekapcsolásának egyik legelfogadottabb formái mellett a község saját
korrupcióellenes terveivel más módon is biztosíthatja a nyilvánosság szélesebb körű részvételét, a nagyobb átláthatóságot és a fokozott ellenőrzést
ezen területet illetően. Ebben a tekintetben intézkedéseket kell előirányozni, és tevékenységeket kell lefolytatni a nyilvánosság költségvetési ciklusról
való  jobb és  intenzívebb tájékoztatása  érdekében,  majd  erősebb kapcsolatot  kel  létrehozni  a  helyi  közösség  lakosainak szükségletei  és  a  helyi
költségvetésből finanszírozott projektumok között, továbbá meg kell teremteni a községi szervek azon kötelezettségét, hogy intenzívebben és 
átfogóbban tegyenek jelentést a költségvetés megvalósításáról, illetve felhasználásáról. Külön figyelmet kell fordítani a polgárok tájékoztatására a
költségvetés állásáról, éspedig oly módon, formában és nyelven, mely a helyi közösség lakossága lehető legszélesebb köre számára érthető, ami a
helyi költségvetés polgári útmutatójának rendszeres kidolgozási kötelezettségének megállapításán keresztül érhető el. 

16.1. cél: Létrehozott hatékony rendszer a nyilvánosságnak a helyi költségvetés tervezési és a költségvetés felhasználása feletti felügyelet-
gyakorlási eljárásról való tájékoztatására és abba való bekapcsolására

Célmutatók:  Elfogadott  belső  eljárások  és  kialakított  szervezeti  keret,  amely  lehetővé  teszi  az  átláthatóság  fokozását,  a  diszkrecionális
felhatalmazások csökkentését, és a helyi költségvetés feletti polgári felügyelet és ellenőrzés erősítését. 

A mutató alapértéke:  A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nem léteznek belső eljárások és kialakított szervezeti keret, amely kellő
mértékben lehetővé tenné az átláthatóság fokozását, a diszkrecionális felhatalmazások csökkentését, és a helyi költségvetés feletti polgári felügyelet és
ellenőrzés erősítését. 
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A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában  belső eljárásokat kell elfogadni és szervezeti keretet kell kialakítani,
amely kellő mértékben lehetővé teszi az átláthatóság fokozását, a diszkrecionális felhatalmazások csökkentését, és a helyi költségvetés feletti polgári
felügyelet és ellenőrzés erősítését. 

Az intézkedés sorszáma: 16.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a nyilvánosság tájékoztatásának kötelezettségét a költségvetési ciklus fázisairól és folyamatáról. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község elfogadott belső kerete, mellyel a következők meghatározásra kerülnek:
- a költségvetési ciklusról való tájékoztatás terve és programja;
- a tájékoztatás eszközei (módjai);
- a tájékoztatás eredményei és hatásai figyelemmel kísérésének eszközei (módjai). 

Tevékenységek: Községi  rendeletet  elfogadni,  mellyel  megállapításra  kerül  a  nyilvánosság tájékoztatásának kötelezettsége a  költségvetési  ciklus
fázisairól és folyamatáról, mely rendeletben különösképpen a következők kerülnek meghatározásra:
- a költségvetési ciklusról való tájékoztatás terve és programja;
- a tájékoztatás eszközei (módjai);
- a tájékoztatás eredményei és hatásai figyelemmel kísérésének eszközei (módjai).

A tevékenységek mutatói: Elfogadott községi rendelet, mellyel megállapításra került a nyilvánosság tájékoztatásának kötelezettsége a költségvetési
ciklus fázisairól és folyamatáról, mely rendeletben különösképpen a következők kerültek meghatározásra:
- a költségvetési ciklusról való tájékoztatás terve és programja;
- a tájékoztatás eszközei (módjai);
- a tájékoztatás eredményei és hatásai figyelemmel kísérésének eszközei (módjai).

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                      - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 16.1.2.

Az intézkedés  megnevezése: Megállapítani  az  érdekelt  nyilvánosság  bekapcsolásának  megfelelő  módját  a  költségvetés  tervezési  és  elkészítési
folyamatába

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község elfogadott belső kerete, mellyel a következők meghatározásra kerülnek:
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Az érdekelt nyilvánosság költségvetés tervezési és elkészítési folyamatába való bekapcsolásának terve és programja;
A bekapcsolás módszerei (módjai), melyeknek magukban kell foglalniuk a következőket:
- közviták,
- a helyi közösség prioritásainak kutatása,
- a polgárok nyilatkozattételének és a javaslatok begyűjtésének egyéb formái a helyi közösség szempontjából jelentős projektumokról, a meglévő és
rendelkezésre álló költségvetési kerettel összhangban.
Az érdekelt nyilvánosság költségvetés tervezési és elkészítési folyamatába való bekapcsolása által adott eredmények besorolásának, elemzésének és
közzétételének kötelezettsége.  

Tevékenységek: Községi rendeletet elfogadni, mellyel meghatározásra kerülnek a következők:
Az érdekelt nyilvánosság költségvetés tervezési és elkészítési folyamatába való bekapcsolásának terve és programja;
A bekapcsolás módszerei (módjai), melyeknek magukban kell foglalniuk a következőket:
- közviták,
- a helyi közösség prioritásainak kutatása,
- a polgárok nyilatkozattételének és a javaslatok begyűjtésének egyéb formái a helyi közösség szempontjából jelentős projektumokról, a meglévő és
rendelkezésre álló költségvetési kerettel összhangban.
Az érdekelt nyilvánosság költségvetés tervezési és elkészítési folyamatába való bekapcsolása által adott eredmények besorolásának, elemzésének és
közzétételének kötelezettsége.  

A tevékenységek mutatói: Elfogadott községi rendelet, mellyel meghatározásra kerültek a következők:

Az érdekelt nyilvánosság költségvetés tervezési és elkészítési folyamatába való bekapcsolásának terve és programja;
A bekapcsolás módszerei (módjai), melyeknek magukban kell foglalniuk a következőket:
- közviták,
- a helyi közösség prioritásainak kutatása,
- a polgárok nyilatkozattételének és a javaslatok begyűjtésének egyéb formái a helyi közösség szempontjából jelentős projektumokról, a meglévő és
rendelkezésre álló költségvetési kerettel összhangban.
Az érdekelt nyilvánosság költségvetés tervezési és elkészítési folyamatába való bekapcsolása által adott eredmények besorolásának, elemzésének és
közzétételének kötelezettsége.  

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:
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Az intézkedés sorszáma: 16.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a nyilvánosságnak való jelentéstétel kötelezettségét a helyi költségvetés megvalósításáról. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község elfogadott belső kerete, mellyel a következők meghatározásra kerülnek:
- a nyilvánosságnak való jelentéstétel formái a helyi költségvetés megvalósításáról;
- a nyilvánosságnak való jelentéstétel gyakorisága a helyi költségvetés megvalósításáról.

Tevékenységek: Képviselő-testületi  rendeletet  elfogadni,  mellyel  meghatározásra  kerül  a  nyilvánosságnak  való  jelentéstétel  formája  és  a
nyilvánosságnak való jelentéstétel gyakorisága a helyi költségvetés megvalósításáról.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott képviselő-testületi rendelet, mellyel meghatározásra került a nyilvánosságnak való jelentéstétel formája és a
nyilvánosságnak való jelentéstétel gyakorisága a helyi költségvetés megvalósításáról.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2018. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 16.1.4.

Az intézkedés megnevezése: Megállapítani a helyi költségvetés polgári útmutatója rendszeres kidolgozásának kötelezettségét.

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A helyi  költségvetés  polgári  útmutatójának  legkevesebb  a  következő  elemeket  kell
tartalmaznia, melyek oly módon kerültek összeállításra, mely érthető a helyi közösség lakói legszélesebb köre számára:

1. A helyi költségvetés tervezésének, elkészítésének, elfogadásának, megvalósításának és ellenőrzésének leírása;
2. A költségvetés használók listája;
3. A költségvetés bevételeinek kimutatása;
4. A költségvetés kiadásainak kimutatása;
5. A költségvetésből finanszírozásra kerülő programok/projektumok kimutatása;
6. A helyi költségvetési politikában beállt változások az előző évhez/évekhez és a következő évhez/évekhez viszonyítva. 
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Tevékenységek:  Községi  rendelet  elfogadása,  mellyel megállapításra  kerül  a  helyi  költségvetés  polgári  útmutatója  rendszeres  kidolgozásának
kötelezettsége, melynek legkevesebb a következő elemeket kell tartalmaznia, melyek oly módon kerültek összeállításra, mely érthető a helyi közösség
lakói legszélesebb köre számára:

1. A helyi költségvetés tervezésének, elkészítésének, elfogadásának, megvalósításának és ellenőrzésének leírása;
2. A költségvetés használók listája;
3. A költségvetés bevételeinek kimutatása;
4. A költségvetés kiadásainak kimutatása;
5. A költségvetésből finanszírozásra kerülő programok/projektumok kimutatása;
6. A helyi költségvetési politikában beállt változások az előző évhez/évekhez és a következő évhez/évekhez viszonyítva.

A  tevékenységek  mutatói: Elfogadott  községi  rendelet,  mellyel megállapításra  került  a  helyi  költségvetés  polgári  útmutatója  rendszeres
kidolgozásának kötelezettsége, melynek legkevesebb a következő elemeket kell tartalmaznia, melyek oly módon kerültek összeállításra, mely érthető a
helyi közösség lakói legszélesebb köre számára:

1. A helyi költségvetés tervezésének, elkészítésének, elfogadásának, megvalósításának és ellenőrzésének leírása;
2. A költségvetés használók listája;
3. A költségvetés bevételeinek kimutatása;
4. A költségvetés kiadásainak kimutatása;
5. A költségvetésből finanszírozásra kerülő programok/projektumok kimutatása;

6. A helyi költségvetési politikában beállt változások az előző évhez/évekhez és a következő évhez/évekhez viszonyítva.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2022. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

17. terület: Jogi, intézményi, szervezeti és műszaki előfeltételek biztosítása a HCST lefolytatásának és alkalmazása figyelemmel 
kísérésének koordináláshoz

A terület leírása: A helyi korrupcióellenes cselekvési terv lefolytatásának koordinálása és lefolytatásának figyelemmel kísérése kulcsfontosságú annak
alkalmazása szempontjából. Emiatt nélkülözhetetlen, hogy a község meghatározza, mely személy/testület illetékes a felelős alanyok koordinálására
községi szinten, továbbá, hogy kialakítson egy testületet, mely felelős annak alkalmazásáért, és mely tájékoztatja erről a nyilvánosságot és a helyi
közösség egyéb érdekelt szereplőit. Ki kell hangsúlyozni, hogy a HCST intézkedéseit és tevékenységeit a községi szervek hajtják végre, míg a HCST
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alkalmazásának figyelemmel kísérésére illetékes testület figyelemmel kíséri, hogy az intézkedések és az aktivitások a HCST-ben meghatározott módon
kerülnek-e lefolytatásra.  Emiatt  igen  fontos,  hogy a  HCST alkalmazásának figyelemmel  kísérésére  illetékes  testület  független  legyen magától  a
községtől, illetve annak szerveitől, vezetőitől, valamint tisztviselőitől. Ebben az értelemben a községnek meg kell szerveznie és biztosítania kell ezen
testület tagjai megválasztásának eljárását, oly módon, mely lehetővé teszi ezen testület későbbi munkájának függetlenségét, valamint biztosítja ezen
testület  munkájának  nélkülözhetetlen  feltételeit.  Emellett  ezen  testület  a  község  más  szerveivel  együttműködve  meg  kell,  hogy  határozza  saját
tevékenységi  körét  és  teendőit,  melyek  majdan  nemcsak  a  HCST  alkalmazásának  figyelemmel  kísérésére  fognak  vonatkozni,  hanem:  saját
kezdeményezések megindítására, tanácsok és vélemények nyújtására a HCST alkalmazásával kapcsolatban, a HCST tiszteletben tartása és alkalmazása
elmulasztásának gyanúja miatt benyújtott beadványokra való reagálásra, intézkedések javasolására a HCST intézkedései megvalósításának elmaradása
vagy megsértése esetén, valamint a HCST azon intézkedései polgári megfigyelőinek javasolására is, melyekre ezen intézmény elirányozásra került. 

17.1. cél: Jogi, intézményi, szervezeti és műszaki előfeltételek biztosítása a HCST alkalmazásának figyelemmel kísérésére

Célmutatók:
- Meghatározott személy/testület községi szinten, amely megbízásra került a HCST tevékenységeit lefolytató felelős alanyok koordinálására.
- Megalakított testület a HCST alkalmazásának figyelemmel kísérésére.
- A HCST megvalósított intézkedései, a HCST hozzájuk kapcsolódó mutatóival és egyéb elemeivel összhangban.

A mutató alapértéke: A HCST kidolgozásának pillanatában a községben nincs meghatározva személy vagy testület, amely megbízásra került a HCST
tevékenységeit lefolytató felelős alanyok koordinálására, a HCST alkalmazásának és a HCST megvalósított intézkedéseinek figyelemmel kísérésére, a
HCST hozzájuk kapcsolódó mutatóival és egyéb elemeivel összhangban.

A mutató célzott (tervezett) értéke: A HCST lefolytatásának időszakában községi szinten meg kell határozni bizonyos személyt vagy testületet,
amely  megbízásra  kerül  a  HCST tevékenységeit  lefolytató  felelős  alanyok  koordinálására,  a  HCST alkalmazásának  és  a  HCST megvalósított
intézkedéseinek figyelemmel kísérésére, a HCST hozzájuk kapcsolódó mutatóival és egyéb elemeivel összhangban.

Az intézkedés sorszáma: 17.1.1.

Az intézkedés megnevezése: Személyt/testületet meghatározni községi szinten, amely megbízásra kerül a HCST tevékenységeit lefolytató felelős
alanyok koordinálására. 

Az  intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A  HCST  tevékenységeit  lefolytató  felelős  alanyok  koordinálásával  megbízott
személy/testület köteles tekintetbe venni a tevékenységek lefolytatásának határidőit, az esedékes határidőkről és kötelezettségekről megfelelő időben
értesíteni  a  felelős  alanyokat,  valamint  elvégezni  a  községi  tisztviselők/szervezeti  egységek  és  szervek  munkájának  műszaki,  szervezési  és
adminisztratív összehangolását a HCST tevékenységei lefolytatásának eljárásában.  

Tevékenységek: Községi  rendeletet  elfogadni,  mellyel  községi  szinten  meghatározásra  kerül  a  HCST tevékenységeit  lefolytató  felelős  alanyok
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koordinálásával megbízott személy/testület. A HCST tevékenységeit lefolytató felelős alanyok koordinálásával megbízott személy, illetve a testület
köteles tekintetbe venni a tevékenységek lefolytatásának határidőit, az esedékes határidőkről és kötelezettségekről megfelelő időben értesíteni a felelős
alanyokat, valamint elvégezni a községi tisztviselők/szervezeti egységek és szervek munkájának műszaki, szervezési és adminisztratív összehangolását
a HCST tevékenységei lefolytatásának eljárásában.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott  községi rendelet,  mellyel  községi szinten meghatározásra került  a  HCST tevékenységeit  lefolytató felelős
alanyok koordinálásával megbízott személy/testület. A HCST tevékenységeit lefolytató felelős alanyok koordinálásával megbízott személy, illetve a
testület köteles tekintetbe venni a tevékenységek lefolytatásának határidőit, az esedékes határidőkről és kötelezettségekről megfelelő időben értesíteni a
felelős  alanyokat,  valamint  elvégezni  a  községi  tisztviselők/szervezeti  egységek  és  szervek  munkájának  műszaki,  szervezési  és  adminisztratív
összehangolását a HCST tevékenységei lefolytatásának eljárásában.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 17.1.2.

Az intézkedés megnevezése: Megalakítani a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjainak kinevezésére illetékes bizottságot.
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Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: 
1. A bizottságba ki kell  nevezni a község, a helyi nem kormányzati  szervezetek és polgári  egyesületek,  valamint a helyi médiumok és polgárok
képviselőit, továbbá a helyi közösségben működő, azonban nem a helyi önkormányzati rendszer részét képező (például igazságügyi és egyéb szervek
képviselői) egyéb hatósági szervek (központi és tartományi) képviselőit.
Javasolt, hogy a községi szervek és helyi közösségben működő, azonban nem a helyi önkormányzati rendszer részét képező egyéb hatósági szervek
(központi és tartományi) képviselői ne képezzenek többséget a bizottságban.
2.  A bizottság elfogadja a munkájáról  szóló ügyrendet,  meghatározza  a  HCST alkalmazását  figyelemmel  kísérő testület  tagjai  megválasztásának
feltételeit,  kritériumait  és  mércéit,  nyilvános  felhívást  tesz  közzé  a  HCST  figyelemmel  kísérésére  illetékes  testület  tagjaivá  való  jelentkezés
megküldésére, illetve nyilvános pályázatot ír ki és folytat le a testület tagjainak kinevezésére.
A testület függetlenségének biztosítása céljából nélkülözhetetlen, hogy a feltételek között meghatározásra kerüljön, hogy a jövőbeni testületi tagok
többek között:
Nem lehetnek bárminemű funkció hordozói politikai pártban;
Nem lehetnek köztisztségviselők a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény rendelkezéseinek értelmében;
Lakóhellyel rendelkeznek a község területén;
Nem lettek elítélve, illetve nem folyik ellenük bírósági eljárás korrupcióval kapcsolatos cselekményekért.
3. A bizottság ranglista kialakítása céljából fogadja és megvitatja a beérkező jelentkezéseket, értékeli a feltételek formális kitöltöttségét, és lefolytatja a
jelöltek szóbeli és/vagy írásbeli tesztelésének eljárását, valamint nyilvánosan közzéteszi a beérkezett jelentkezések listáját és a munkájáról készült
jegyzőkönyvet.
4. A bizottsági tagok írásos nyilatkozatot tesznek a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról, efféle érdek fennállása esetében
pedig kizárásra kerülnek a bizottság munkájából.
5. A bizottság a testületi tagok megválasztására irányuló jelöltlistát indokolással együtt megküldi a Községi Képviselő-testületnek.

Tevékenységek: Községi Képviselő-testületi határozatot elfogadni a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület  tagjait  megválasztó bizottság
megalakításáról, azzal, hogy:
1. A bizottságba ki kell nevezni a község, a helyi nem kormányzati szervezetek és polgári egyesületek, valamint a helyi médiumok és polgárok

képviselőit,  továbbá a helyi közösségben működő, azonban nem a helyi önkormányzati  rendszer részét képező (például igazságügyi és egyéb
szervek képviselői) egyéb hatósági szervek (központi és tartományi) képviselőit.

Javasolt, hogy a községi szervek és helyi közösségben működő, azonban nem a helyi önkormányzati rendszer részét képező egyéb hatósági szervek
(központi és tartományi) képviselői ne képezzenek többséget a bizottságban.
2.  A bizottság elfogadja a munkájáról  szóló ügyrendet,  meghatározza  a  HCST alkalmazását  figyelemmel  kísérő testület  tagjai  megválasztásának
feltételeit,  kritériumait  és  mércéit,  nyilvános  felhívást  tesz  közzé  a  HCST  figyelemmel  kísérésére  illetékes  testület  tagjaivá  való  jelentkezés
megküldésére, illetve nyilvános pályázatot ír ki és folytat le a testület tagjainak kinevezésére.
A testület függetlenségének biztosítása céljából nélkülözhetetlen, hogy a feltételek között meghatározásra kerüljön, hogy a jövőbeni testületi tagok
többek között:
Nem lehetnek bárminemű funkció hordozói politikai pártban;
Nem lehetnek köztisztségviselők a Korrupcióellenes Ügynökségről szóló törvény rendelkezéseinek értelmében;
Lakóhellyel rendelkeznek a község területén;
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Nem lettek elítélve, illetve nem folyik ellenük bírósági eljárás korrupcióval kapcsolatos cselekményekért.
3. A bizottság ranglista kialakítása céljából fogadja és megvitatja a beérkező jelentkezéseket, értékeli a feltételek formális kitöltöttségét, és lefolytatja a
jelöltek szóbeli és/vagy írásbeli tesztelésének eljárását, valamint nyilvánosan közzéteszi a beérkezett jelentkezések listáját és a munkájáról készült
jegyzőkönyvet.
4. A bizottsági tagok írásos nyilatkozatot tesznek a pályázati résztvevőkkel kapcsolatos magánérdekűség hiányáról, efféle érdek fennállása esetében
pedig kizárásra kerülnek a bizottság munkájából.
5. A bizottság a testületi tagok megválasztására irányuló jelöltlistát indokolással együtt megküldi a Községi Képviselő-testületnek.

A tevékenységek mutatói:  Elfogadott Községi Képviselő-testületi határozat a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjait megválasztó
bizottság megalakításáról.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2017. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 17.1.3.

Az intézkedés megnevezése: Kinevezni a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjait, illetve elfogadni a HCST alkalmazását figyelemmel
kísérő testület megalakításáról szóló ügyiratot.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A Községi Képviselő-testület a bizottság által lefolytatott pályázat eredményeivel, illetve a
jelöltek ranglistájával összhangban határozatot hoz a  HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjainak megválasztásáról, illetve elfogadja a
HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület megalakításáról szóló ügyiratot.
Elő kell irányozni, hogy a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület kinevezéséhez és felmentéséhez a képviselők teljes számának szótöbbségére
van szükség. 

Tevékenységek: Községi Képviselő-testületi rendeletet elfogadni  a  HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjainak kinevezéséről, azzal,
hogy a Községi Képviselő-testület  a  HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjainak kinevezéséről szóló rendeletet a lefolytatott pályázat
eredményeivel és a jelöltek ranglistájával összhangban hozza meg.
A Községi Képviselő-testület rendeletében elő kell irányozni, hogy a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület kinevezéséhez és felmentéséhez
a képviselők teljes számának szótöbbségére van szükség. 
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A tevékenységek mutatói: Elfogadott Községi Képviselő-testületi rendelet a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjainak kinevezéséről, azzal, hogy a
Községi Képviselő-testület  a  HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjainak kinevezéséről szóló rendeletet a lefolytatott pályázat eredményeivel és a
jelöltek  ranglistájával  összhangban  hozta  meg,  valamint,  hogy  a  Községi  Képviselő-testület  rendeletében  előirányozásra  került,  hogy  a  HCST alkalmazását
figyelemmel kísérő testület kinevezéséhez és felmentéséhez a képviselők teljes számának szótöbbségére van szükség. 

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 17.1.4.

Az  intézkedés  megnevezése: Biztosítani  a  HCST  alkalmazását  figyelemmel  kísérő  testület  munkájához  szükséges  nélkülözhetetlen  műszaki,
személyzeti és anyagi feltételeket.

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: A község illetékes szerve és szolgálatai biztosítják a HCST alkalmazásának figyelemmel
kísérésére illetékes testület munkájához szükséges helyiségeket, felszerelést, költségvetést és adminisztratív-műszaki támogatást (legalább műszaki
titkárt). 

Tevékenységek: Biztosítani a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület munkájához szükséges nélkülözhetetlen műszaki, személyzeti és anyagi
feltételeket.

A tevékenységek mutatói: A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal biztosította a HCST alkalmazásának figyelemmel kísérésére illetékes testület
munkájához szükséges helyiségeket, felszerelést, költségvetést és adminisztratív-műszaki támogatást (legalább műszaki titkárt).

Felelős alanyok: a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője.

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások:
- a helyiség felszerelésének költségei; 
- a felszerelés költségei;
- a műszaki titkár alkalmazásának költségei;
- a HCST alkalmazásának figyelemmel kísérésére illetékes testület munkájáért járó térítmény.

Megjegyzések:

Az intézkedés sorszáma: 17.1.5.
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Az intézkedés megnevezése: Elfogadni a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület munkájáról szóló ügyiratokat. 

Az intézkedés  kitöltöttségének  (minőségének)  mutatója: A HCST alkalmazását  figyelemmel  kísérő  testület  a  község  illetékes  szerveivel  és
szolgálataival együttműködve elfogadja a munkájáról szóló ügyrendet, valamint a testület munkája szempontjából jelentős egyéb ügyiratokat.
A testület munkájáról szóló ügyiratokkal elő kell irányozni a testület teendőit, melyek jelentőséggel bírhatnak annak munkája és a korrupciókockázat
elhárítása szempontjából, továbbá a közösségnek a korrupció felismerése és visszaszorítása jelentőségéről és módjairól alkotott tudatának erősítése,
valamint ezen testület felügyeleti szerepének erősítése (például szemináriumok, képzések és oktatások megszervezése, a korrupció elleni küzdelem
helyzetéről szóló jelentések és egyéb információk közzététele helyi szinten, a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó tevékenységek és projektumok
lefolytatása vagy részvétel ezekben, helyi szinten, a közösségben működő egyéb szervek képviselőivel való koordinációs találkozók megszervezése,
saját  kezdeményezések  megindítása,  tanácsok  és  vélemények  nyújtása  a  HCST  alkalmazásával  kapcsolatban,  a  HCST  tiszteletben  tartása  és
alkalmazása elmulasztásának gyanúja miatt benyújtott beadványokra való reagálás 

Az intézkedés megnevezése: Községi Képviselő-testület rendeletet elfogadni a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület megalakításáról, mely
rendelettel a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjainak kinevezése mellett meghatározásra kerül a testület és a község illetékes szervei
együttműködésének  módja,  hogy  a  testület  elfogadja  a  munkájáról  szóló  ügyrendet,  valamint  a  testület  munkája  szempontjából  jelentős  egyéb
ügyiratokat, elő kell irányozni  a testület teendőit, melyek jelentőséggel bírhatnak annak munkája és a korrupciókockázat elhárítása szempontjából,
továbbá a közösségnek a korrupció felismerése és visszaszorítása jelentőségéről  és módjairól alkotott  tudatának erősítése,  valamint ezen testület
felügyeleti  szerepének  erősítése  (például  szemináriumok,  képzések  és  oktatások  megszervezése,  a  korrupció  elleni  küzdelem  helyzetéről  szóló
jelentések és egyéb információk közzététele helyi szinten, a korrupció elleni küzdelemre vonatkozó tevékenységek és projektumok lefolytatása vagy
részvétel  ezekben,  helyi  szinten,  a  helyi  közösségben  működő  egyéb  szervek  képviselőivel  való  koordinációs  találkozók  megszervezése,  saját
kezdeményezések megindítása, tanácsok és vélemények nyújtása a HCST alkalmazásával kapcsolatban,  a HCST tiszteletben tartása és alkalmazása
elmulasztásának gyanúja miatt benyújtott beadványokra való reagálás.
Elfogadja  a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület munkájáról szóló ügyrendet, valamint a testület munkája szempontjából jelentős egyéb
ügyiratokat

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója:
Elfogadott képviselő-testületi rendelet a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület megalakításáról.
Elfogadott ügyrend a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület munkájáról, valamint a testület munkája szempontjából jelentős egyéb elfogadott
ügyiratok.

Felelős alanyok:         - a Zentai Községi Képviselő-testület elnöke
                                      - Zenta Község Községi Tanácsának elnöke
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal vezetője
                                    - a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal osztály- és alosztályvezetői                                     
                                    - a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület tagjai.

Határidő: 2020. december 31.

Szükséges erőforrások: Ezen tevékenységek lefolytatásához nem szükségesek kiegészítő erőforrások.

Megjegyzések:

1980



Az intézkedés sorszáma: 17.1.6.

Az intézkedés megnevezése: Elfogadni a HCST alkalmazása figyelemmel kísérésnek módjáról szóló ügyiratot. 

Az intézkedés kitöltöttségének (minőségének) mutatója: 
A HCST  alkalmazását  figyelemmel  kísérő  testület  a  község  illetékes  szerveivel  és  szolgálataival  együttműködve  ügyiratot  fogad  el,  mellyel
előirányozza a HCST alkalmazása figyelemmel kísérésnek módját, és mely legkevesebb a következő elemeket tartalmazza:

 a felelős alanyoknak való jelentéstétel módját és határidőit a HCST-ben előirányozott intézkedésekről és tevékenységekről;
 a HCST-ben előirányozott intézkedések és tevékenységek állapotáról és állásáról szóló egyéb (alternatív) információk begyűjtésének módját;
 a HCST alkalmazásának figyelemmel kíséréséről szóló jelentések kidolgozásának és közzétételének határidőit; a jelentést a Községi Képviselő-

testülethez kell benyújtani, és évente legalább egy alkalommal a nyilvánosságnak be kell mutatni;
 az  illetékes  községi  szolgálatok  és  szervek,  valamint  egyéb  hatósági  szervek  és  helyi  szereplők  eljárásának  és  felelősségre  vonásának

intézkedéseit, a HCST-ben előirányozott intézkedések és tevékenységek szerinti eljárás elmulasztása esetén;
 javaslatokat  a  HCST  esetleges  felülvizsgálatára,  a  jogi  keretben  beállt  változásokkal,  a  községben  és  a  helyi  közösségben  uralkodó

körülmények változásával, vagy a HCST alkalmazása területén felmerülő problémákkal és kihívásokkal összhangban.

Tevékenységek: Ügyiratot elfogadni a HCST alkalmazása figyelemmel kísérésének módjáról, mely legkevesebb a következő elemeket tartalmazza:

 a felelős alanyoknak való jelentéstétel módját és határidőit a HCST-ben előirányozott intézkedésekről és tevékenységekről;
 a HCST-ben előirányozott intézkedések és tevékenységek állapotáról és állásáról szóló egyéb (alternatív) információk begyűjtésének módját;
 a HCST alkalmazásának figyelemmel kíséréséről szóló jelentések kidolgozásának és közzétételének határidőit; a jelentést a Községi Képviselő-

testülethez kell benyújtani, és évente legalább egy alkalommal a nyilvánosságnak be kell mutatni;
 az  illetékes  községi  szolgálatok  és  szervek,  valamint  egyéb  hatósági  szervek  és  helyi  szereplők  eljárásának  és  felelősségre  vonásának

intézkedéseit, a HCST-ben előirányozott intézkedések és tevékenységek szerinti eljárás elmulasztása esetén;
 javaslatokat  a  HCST  esetleges  felülvizsgálatára,  a  jogi  keretben  beállt  változásokkal,  a  községben  és  a  helyi  közösségben  uralkodó

körülmények változásával, vagy a HCST alkalmazása területén felmerülő problémákkal és kihívásokkal összhangban.

A tevékenységek mutatói: Elfogadott ügyirat a HCST alkalmazása figyelemmel kísérésnek módjáról.

Felelős alanyok: a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület.

Határidő: 2021. december 31.

Szükséges erőforrások: a HCST alkalmazását figyelemmel kísérő testület munkájáért járó térítmény.

Megjegyzések:

1981



A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 15/2016) 22. szakasza 1. 
bekezdésének 5. pontja, a Helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
129/2007., 83/2014. és 101/2016.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja és Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 13/2017. szám) 21. szakasza alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2017. szeptember 13-án tartott ülésén meghozta az alábbi 

Z Á R A D É K O T 
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT 2017. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK 

II. MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

1. 
Zenta Község Képviselő-testülete jóváhagyja a Zentai ELGAS Közvállalat 2017. évi 
üzletviteli programjának II. módosítását és kiegészítését. 

2. 
Ezt a határozatot Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány          Balo Tatjana s.k. 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete Zenta Község Képviselő-testületének 
Szám: 023-9/2017-I  elnök asszonya 
Kelt: 2017. október 13. 
Zenta 
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Tartalom: A vállalat 2017 évi Üzleti tervének II. kiegészítése és módosítása 
 
A Községi Képviselő Testület Rendeletével, amely az Elgas közvállalat megalapítására vonatkozik (Zenta Község Hivata-
los lapja 2/2013, 13/2013, 18/2014, 15/2016, 24/2016) a vállalat többek között meg van bízva a hőenergia termelésével és 
annak hővezetéken keresztül történő szállításával és elosztásával. 
A hőenergia termelési tevékenység végzése céljából 2017. szeptember 13-án szerződést (672/2017 szám ) kötöttünk a 
csődeljárás alatt lévőCukorgyár TE-TO- val, amely a kazán és a hozzá tartozó berendezés bérlésére vonatkozik. 
Tekintettel arra, hogy a hőenergia termelés a Cukorgyár TE-TO kazánjának bérlésével történik, szükséges a vállalat Üz-
letviteli tervének módosítása és kiegészítése az ügyviteli költségek átcsoportosításával. 
A kazánberendezés üzemeltetése céljából szükséges 8 dolgozót alkalmazni szezonális jellegel, valamint két személyt szer-
ződéses munkára (egyet a folyamatos és zavartalan áramellátás biztosítása érdekében, egyet pedig a kazánház informatikai 
rendszerének üzembetartására). 
Üzletviteli tervünkben a tervezett alkalmazotti létszám 27 volt, az év végére ez a létszám 30 lesz, azzal hogy decemberre 
is 31 kereset kifizetését tervezzük, tekintettel arra hogy egy dolgozó a decemberi hónap folyamán fog nyugálományba 
vonulni. Az évi tervben 3 dolgozó nyugdíjaztatása van tervezve, viszont nem tervezetten sor került egy alkalmazott rok-
kantnyugdíjaztatására, így szükséges eggyel több végkielégítés tervbevétele. 
Ezzel a tervmódosítással eszközöket látunk elő a Termelési költségek költségcsoportban az esetleges váratlan meghibáso-
dások elhárítására a hővezetékben. 
A Cukorgyárral 2016.10.11-én kötött 000002814 számú szerződés értelmében, amely a kazánház bérlésére vonatkozott 
2016-ban a TE-TO elismerte a gázkapacitás rezerválására vonatkozó költségeket, 2017-ben viszont nem. 
A 2017-re tervezett földgázmennyiség a hőenergia termelés vonatkozásában 4,4 millió sm3, az eddigi megvalósítás alap-
ján becsléseink szerint 4,04 millió sm3földgáz is elegendő lesz a hőenergia termelésre. 
A rendelkezésre álló adatok alapján a következőképpen csoportosítjuk át az ügyviteli költségeket. 
 
Számlacsoport változás eddigiterv éviterv(ezerdinárban) 

513 Üzemanyagésenergiaköltség -12.069 221.330 209.261 

52 Bérköltégek 1.649 22.811 24.460 

- 520 Keresetek 796   

- 521 Járulékok a keresetekre- munkadó 143   

- 522 Térítm.szerződésesmunkákért 670   

- 524Ideiglenesésidőszakosmunkákkölts. -90   

- 529 Végkielégítések 130   

53 Termelőiszolgáltatásokköltségei 10.420 6.914 17.334 

-      530 kooperánsköltségek 5.228   

-      533 bérletiköltsége 5.192   

Összesen:  251.055 251.055 

 
 
Megjegyzés: AzelőbbiváltozásokbeépítésrekerültekazÜzletitervII. kiegészítésésmódosításmellékletétképezőtáblázatokba, 
amelyek a tervszervesrészétképezik. 
 
 
          Összeálította: 
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 46. 
szakasza, a helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza  1. bekezdésének 10. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. október 13-án tartott  ülésén  meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT  IGAZGATÓJA MANDÁTUMÁNAK A 

MEGSZŰNÉSÉRŐL 

I. 
A KKT  MEGÁLLAPÍTJA Petrović Boško, okleveles gépészmérnök,  zentai  lakos 

mandátumának megszűnését, mint a  zentai Elgas Közvállalat  igazgatójának,  az időszak 
letelte miatt, amelyre  kinevezték.   

II. 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 46. 
szakasza szerint az igazgató megbízatása lejár  a  megbízatási időszak  leteltével, amelyre 
kinevezték,  lemondással és felmentéssel. 

A helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 
32. szakasza 1. bekezdésének  9. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel
kinevezi és felmenti az igazgató- és  felügyelő bizottságokat  és  az általa alapított 
közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, és  a  törvénnyel 
összhangban, jóváhagyja  azok alapszabályát.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. 
szakasza  1. bekezdésének 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel 
kinevezi és felmenti az igazgató- és  felügyelő bizottságokat  és  az általa alapított 
közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, és  a  törvénnyel 
összhangban, jóváhagyja  azok alapszabályát.  

Zenta község Községi Tanácsa végzésével  megerősítette  a  határozatjavaslatot  és 
azt utalta  a Zentai Községi Képviselő-testület  elé, annak megvitatása és meghozatala 
céljából. 

A fent  előterjesztettek alapján meghoztuk  a rendelkező rész szerinti  határozatot. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges. A határozat ellen  
munkaügyi eljárás  indítható  a hatásköri  felső bíróság előtt.  A keresetet  közvetlenül vagy  
posta útján kell  benyújtani  a  határozat  kézhezvételétől számított  30 napon belül.    

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  Báló Tatjana  s. k.,  
Zenta község   a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 020-113/2017-I 
Kelt: 2017. október 13. 
Z e n t a  
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 24. 
szakaszának 3. bekezdése, a helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  9. pontja, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. október 13-án 
tartott  ülésén  meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI ELGAS KÖZVÁLLALAT  IGAZGATÓJA KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 
A KKT  kinevezi  Novák László, okleveles  gépészmérnököt,  zentai  lakost  a  zentai 

Elgas  Közvállalat  igazgatójává  négyéves megbízatási időszakra.  

II. 
A nevezett személy köteles a jelen  kinevezésről szóló végzésnek   a Szerb 

Köztársaság Hivatalos Közlönyében való  közzétételtől számított   nyolc  napon   tisztségbe 
lépni.  

III. 
A jelen határozat  végleges. 

IV. 
A jelen határozatot  közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, 

Zenta Község Hivatalos Lapjában, valamint Zenta község  hivatalos honlapján.  

I n d o k l á s 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  2017.06.29-én tartott  ülésén  meghozta  a 
rendeletet a zentai Elgas Közvállalat igazgatója  megválasztására a nyilvános  pályázat 
lefolytatásáról a 016-9/2017-I-es számon (a továbbiakban: nyilvános pályázat),  és  a 
közvállalatokról szóló törvény 38. szakaszának 2.  bekezdése alapján, ahol előirányozza,  
hogy  a   közvállalat  igazgatójának  a  megválasztásáról   szóló nyilvános  pályázat 
lefolytatásáról szóló rendeletet, amelynek az alapítója  a  helyi  önkormányzati egység,  a 
helyi önkormányzati egységnek  a  közvállalat igazgatója kinevezésében hatáskörrel 
rendelkező szerve  hozza meg,  a  helyi önkormányzati egység hatásköri  szervének 
javaslatára. Zenta  község statútum, a  46. szakasza 1.  bekezdésének 10. pontjában 
megállapítja,  hogy a Községi Képviselő-testület nevezi ki a közvállalatok igazgatóit.  

A nyilvános pályázat megjelent  a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, száma 
68/2017, 2017. július 11-én,  Zenta Község Hivatalos Lapjában, száma  11/2017,  a Politika 
napilapban  és Zenta község  hivatalos honlapján, és a közvállalatokról szóló törvény 39. 
szakaszának 1. bekezdése alapján, amely előirányozza, hogy  az igazgató kinevezésére  a 
nyilvános pályázat hirdetményét közzé kell tenni  a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében és Zenta Község Hivatalos Lapjában, egy  napilapban,  amelyet   a Szerb 
Köztársaság egész területén terjesztenek, és a helyi önkormányzati  egység  hivatalos 
honlapján.  

A nyilvános pályázatot   a zentai Elgas Közvállalat igazgatója  megválasztásában   a 
pályázat  lefolytatásában illetékes  bizottság folytatta  le (a továbbiakban: bizottság),  amelyet 
a  Zentai Községi Képviselő-testület nevezett  ki  a  020-78/2017-1-es számú, 2017.  június 
29-én kelt határozatával,  összhangban  a közvállalatokról  szóló törvény 34. szakaszával, 
amely előírja,  hogy  a  bizottságnak  öt tagja  van,  és, hogy  a szerv  alakítja meg,  amely  a 
helyi  önkormányzati egység  statútumával mint hatásköri szerv van megjelölve az igazgató 
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kinevezésére,  valamint   Zenta  község statútuma 46. szakasza 1.  bekezdésének 10. pontja  
alapján,  amelyben a Községi Képviselő-testület  van meghatározva,  mint  hatásköri szerv  a  
közvállalatok igazgatóinak  a kinevezésében.  
 A bizottság  a  jelentkezések benyújtása határidejének  a lejártát követően  a  2017. 
szeptember 20-án tartott ülésén megállapította, hogy  az Elgas Közvállalat   igazgatója 
kinevezésére határidőben  két jelentkezés érkezett,  éspedig Petrović Boškóé és Novák 
Lászlóé,  és, hogy a jelentkezéseik  határidőn belüliek,  mert  a  nyilvános pályázatnak  a 
Szerb Köztársaság  Hivatalos Közlönyében való közzétételétől megállapított 30 napon belül  
érkeztek,  hogy azok érthetőek és  teljesek,  mert  világos, hogy mely nyilvános pályázatra  
vonatkoznak és tartalmazzák  az  összes bizonyítékot a  nyilvános pályázat  szerinti  feltételek 
meglétéről. 
 A bizottság lefolytatta  a  választási eljárást, illetve  értékelte  a  jelöltet szóbeli 
ellenőrzéssel,  elkészítette  a ranglistát a kinevezésre  és  a  jegyzőkönyvet  a  választási 
eljárásról.  
 A fent felsoroltak alapján, és a  Községi Közigazgatási Hivatal  aktusjavaslata   
alapján Novák László kinevezéséről  a  zentai Elgas Közvállalat  igazgatójának a 
kinevezésére, négyéves  időszakra.  Zenta község Községi Tanácsa végzésével  megerősítette  
a  határozatjavaslatot és  azt  utalta  Zenta Község Képviselő-testülete  elé  annak  
megvitatása és meghozatala céljából.  
 
 A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges és ellene nem engedélyezett  a  
fellebbezés, ellene  keresetet lehet  benyújtani a  hatásköri bírósághoz a  megküldésétől számított 30 
napon belül.   
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana  s. k.,  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-114/2017-I 
Kelt: 2017. október 13. 
Z e n t a  
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 46. 
szakasza, a helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  9. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza  1. bekezdésének 10. pontja alapján 
Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. október 13-án tartott  ülésén  meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGI KÖZVÁLLALAT  IGAZGATÓJA 

MANDÁTUMÁNAK  A  MEGSZŰNÉSÉRŐL  

I. 
A KKT  MEGÁLLAPÍTJA,  Bodó József, okleveles gépészmérnöknek,  zentai 

lakosnak megszűnik a mandátuma mint igazgató  a Zentai Kommunális-lakásügyi 
Közvállalatban az időszak letelte miatt, amelyre  megválasztották.    

II. 
A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

I n d o k l á s 

A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 46. 
szakasza szerint az igazgató megbízatása  lejár  a  megbízatási időszak  leteltével, amelyre 
kinevezték,  lemondással és felmentéssel. 

A helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 
32. szakasza 1. bekezdésének  9. pontja szerint a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel
kinevezi és felmenti az igazgató- és  felügyelő bizottságokat  és  az általa alapított 
közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, és  a  törvénnyel 
összhangban, jóváhagyja  azok alapszabályát.  

Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. 
szakasza  1. bekezdésének 10. pontja szerint, a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel 
kinevezi és felmenti az igazgató- és  felügyelő bizottságokat  és  az általa alapított   
közvállalatok,  intézmények, szervezetek és  szolgálatok igazgatóit, és  a  törvénnyel 
összhangban, jóváhagyja  azok alapszabályát.  

Zenta község Községi Tanácsa végzésével  megerősítette  a  határozatjavaslatot  és 
azt utalta  a Zentai Községi Képviselő-testület  elé, annak megvitatása és meghozatala 
céljából. 

A fent  előterjesztettek alapján meghoztuk  a rendelkező rész szerinti  határozatot.  
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges. Ellene munkaügyi per indítható 
a  hatásköri felső bíróság  előtt. A keresetet  közvetlenül vagy posta  útján kell  átadni, a 
határozat  megküldésétől számított 30 napon belül. 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  Báló Tatjana  s. k.,  
Zenta község          a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 020-115/2017-I 
Kelt: 2017. október 13. 
Z e n t a  
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A közvállalatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  15/2016. sz.) 24. 
szakaszának 3. bekezdése, a helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  9. pontja, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. és 13/2017. sz.) 46. szakasza  1. 
bekezdésének 10. pontja alapján Zenta Község Képviselő-testülete  a  2017. október 13-án 
tartott  ülésén  meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI KOMMUNÁLIS-LAKÁSÜGI KÖZVÁLLALAT IGAZGATÓJA 

KINEVEZÉSÉRŐL 

I. 

A KKT  kinevezi  Bodó József, okleveles gépészmérnököt,  zentai  lakost  a  Zentai 
Kommunális-lakásügyi Közvállalat  igazgatójává  négyéves megbízatási időszakra, kezdve  
2017.10.14-étől.  

II. 

A nevezett személy köteles a jelen  kinevezésről szóló végzésnek   a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönyében való  közzétételtől számított   nyolc  napon   tisztségbe 
lépni.  

III. 

A jelen határozat  végleges. 

IV. 

A jelen határozatot  közzé kell tenni a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, 
Zenta Község Hivatalos Lapjában, valamint Zenta község  hivatalos honlapján.  

I n d o k l á s 

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  2017.06.29-én tartott  ülésén  meghozta  a 
rendeletet a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatója  megválasztására a 
nyilvános  pályázat  lefolytatásáról a 016-8/2017-I-es számon (a továbbiakban: nyilvános 
pályázat),  és  a közvállalatokról szóló törvény 38. szakaszának 2.  bekezdése alapján, ahol 
előirányozza,  hogy  a   közvállalat  igazgatójának  a  megválasztásáról   szóló nyilvános  
pályázat lefolytatásáról szóló rendeletet, amelynek az alapítója  a  helyi  önkormányzati 
egység,  a  helyi önkormányzati egységnek  a  közvállalat igazgatója kinevezésében 
hatáskörrel rendelkező szerve  hozza meg,  a  helyi önkormányzati egység hatásköri  
szervének javaslatára. Zenta  község statútum, a  46. szakasza 1.  bekezdésének 10. pontjában 
megállapítja,  hogy a Községi Képviselő-testület nevezi ki a közvállalatok igazgatóit.  

A nyilvános pályázat megjelent  a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében, száma 
68/2017, 2017. július 11-én,  Zenta Község Hivatalos Lapjában, száma  11/2017,  a Politika  
napilapban  és Zenta község  hivatalos honlapján, és a közvállalatokról szóló törvény 39. 
szakaszának 1. bekezdése alapján, amely előirányozza, hogy  az igazgató kinevezésére  a 

207.

1989



nyilvános pályázat hirdetményét közzé kell tenni  a Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönyében és Zenta Község Hivatalos Lapjában, egy  napilapban,  amelyet   a Szerb 
Köztársaság egész területén terjesztenek, és a helyi önkormányzati  egység  hivatalos 
honlapján.  
 A nyilvános pályázatot   a Zentai Kommunális-lakásügyi Közvállalat igazgatója  
megválasztásában   a pályázat  lefolytatásában illetékes  bizottság folytatta  le (a 
továbbiakban: bizottság),  amelyet  a  Zentai Községi Képviselő-testület nevezett  ki  a  020-
77/2017-1-es számú, 2017.  június 29-én kelt határozatával,  összhangban  a közvállalatokról  
szóló törvény 34. szakaszával, amely előírja,  hogy  a  bizottságnak  öt tagja  van,  és, hogy  a 
szerv  alakítja meg,  amely  a  helyi  önkormányzati egység  statútumával mint hatásköri 
szerv van megjelölve az igazgató kinevezésére,  valamint   Zenta  község statútuma 46. 
szakasza 1.  bekezdésének 10. pontja  alapján,  amelyben a Községi Képviselő-testület  van 
meghatározva,  mint  hatásköri szerv  a  közvállalatok igazgatóinak  a kinevezésében.  
 A bizottság  a  jelentkezések benyújtása határidejének  a lejártát követően  a  2017. 
szeptember 04-én tartott ülésén megállapította, hogy   a Kommunális-lakásügyi Közvállalat   
igazgatója kinevezésére határidőben  egy jelentkezés érkezett,  éspedig  Bodó Józsefé,  és, 
hogy a jelentkezése  határidőn belüli,  mert  a  nyilvános pályázatnak  a Szerb Köztársaság  
Hivatalos Közlönyében való közzétételétől megállapított 30 napon belül  érkezett,  hogy az 
érthető és  teljes,  mert  világos, hogy mely nyilvános pályázatra  vonatkozik és tartalmazza  
az  összes bizonyítékot a  nyilvános pályázat  szerinti  feltételek meglétéről. 
 A bizottság lefolytatta  a  választási eljárást, illetve  értékelte  a  jelöltet szóbeli 
ellenőrzéssel,  elkészítette  a ranglistát a kinevezésre  és  a  jegyzőkönyvet  a  választási 
eljárásról.  
 A fent felsoroltak alapján, és  a  Községi Közigazgatási Hivatal  aktusjavaslata   
alapján   megadja  az aktusjavaslatot  Bodó Józsefnek a  Zentai Kommunális-lakásügyi 
Közvállalat  igazgatójának a kinevezésére, négyéves  időszakra.  Zenta község Községi 
Tanácsa végzésével  megerősítette  a  határozatjavaslatot és  azt  utalta  Zenta Község 
Képviselő-testülete  elé  annak  megvitatása és meghozatala céljából.  
 
 A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.  
 

 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges és ellene  nem engedélyezett  a  
fellebbezés, ellene  keresetet lehet  benyújtani a  hatásköri bírósághoz a  megküldésétől számított 30 
napon belül.   
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      Báló Tatjana  s. k.,  
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-116/2017-I 
Kelt: 2017. október 13. 
Z e n t a  
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“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
S Z A B A D K A  
Szám : IV-22/2016 
Kelt:  2016.12.28.  

A Gazdasági társaságokról szóló Törvény 224. szakaszának, a Hulladékgazdálkodásról szóló Törvény 12. 
szakaszának, a Regionális Hulladéktároló kft. alapításáról szóló Egyezmény 24. szakaszának, illetve 
Községek közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló együttműködési 
egyezmény 6. szakaszának értelmében, a Regionális Hulladéktároló korlátolt felelősségű társaság 
Szabadka megbízott igazgatója meghozza a következő 

DÖNTÉST  
a Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek 

 REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK KIDOLGOZÁSÁRÓL  

Indítványozzuk a 2017-2027-es időszakra Szabadka városra, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa községekre vonatkozó regionális hulladékgazdálkodási terv kidolgozását 
(a továbbiakban: Regionális Terv). 

A Regionális Terv a következőket tartalmazza majd: a Szabadka város, Zenta, Magyarkanizsa, Csóka, 
Kishegyes, Topolya és Törökkanizsa községek területéről begyűjtött hulladék teljes mennyiségének 
várható fajtáját, mennyiségét és származási helyét; a Regionális Terv által felölelt területeken 
felhasználásra, valamint lerakásra kerülő hulladék várható fajtáját, mennyiségét és származását; a 
Szabadka város és az Egyezmény partnerközségei között elszállításra kerülő hulladék fajtáját, 
mennyiségét és származását; azon célokat, amelyeket a Regionális Terv által felölelt területeken a 
hulladék újbóli felhasználása és újra hasznosítása érdekében meg kell valósítani; valamint, a Törvény által 
előírt egyéb olyan adatot, célt és eljárást, amelyek a hatékony hulladékgazdálkodásra vonatkoznak. 

A Vajdasági Autonóm Tartomány illetékes szervének jóváhagyását követően, további jóváhagyás céljával, 
a Regionális Terv előterjesztésre kerül Szabadka város, Topolya község, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa képviselő-testületei felé. 

I n d o k o l á s: 

A Hulladékgazdálkodásról szóló Törvény meghatározza, hogy két vagy több önkormányzat területén, 
amelyen összesen legalább 250.000 lakos él, az önkormányzatok képviselő-testületei regionális 
hulladékgazdálkodási tervet kell, hogy hozzanak minisztériumi jóváhagyást követően, illetve Vajdaság 
Autonóm Tartomány esetében a Tartomány illetékes szervének jóváhagyását követően, mely Tervvel, a 
Hulladékgazdálkodási Stratégiával összhangban, meghatározzák a közös célokat a soron következő 
tízéves időtartamra. 

A Községek közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló 
együttműködési egyezmény 6. szakaszának értelmében a Regionális Terv kidolgozására vonatkozó 
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tevékenységeket, azon az Egyezmény aláírói által alapított regionális vállalat bonyolítja le, amely a 
regionális hulladékgazdálkodási rendszer kiépítéséért is felelős. 

A 2007-ben, Szabadka város, illetve Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa 
község képviselő-testületi ülésein, a képviselő-testületek elfogadták a 2007-2017-es időszakra vonatkozó 
Regionális Hulladékgazdálkodási Tervet. 

Mivel a 2017-es évben lejár az előző Regionális Terv időtartama, indítványozzuk a 2017-2027-es 
időtartamra vonatkozó Regionális Hulladékgazdálkodási Terv kidolgozását. 

            Megbízott igazgató 

            Kikić Andrea s. k. 
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“РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА” ДОО Суботица 
REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ KFT Szabadka 
„REGIONALNI DEPONIJ” DOO Subotica 
SZABADKA 
Szám: IV-06/2017 
Kelt: 2017.09.01. 

A környezeti hatások vizsgálatára vonatkozó stratégiai felmérésről szóló Törvény 9. 
szakaszának 3. bekezdése (az SZK Hivatalos Közlönyének 135/04, 88/2010-es számai), 
illetve Községek közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió megalakításáról 
szóló együttműködési egyezmény 6. szakaszának (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, 
Magyarkanizsa, Kishegyes és Csóka község között köttetett meg) és a Községek közötti 
szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régiók megalakításáról szóló együttműködési 
egyezménynek változtatásai és kiegészítései (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, 
Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és Törökkanizsa község között köttetett meg) alapján, a 
Regionális Hulladéktároló korlátolt felelősségű társaság Szabadka (a továbbiakban Regionális 
Hulladéktároló kft Szabadka) megbízott igazgatója, 2017.09.01-én,  meghozza a következő 

D Ö N T É S T  
a 2017-2027-es időszakra, Szabadka városra, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 

Magyarkanizsa és Törökkanizsa községekre vonatkozó  
Regionális Hulladékgazdálkodási Tervre vonatkozó 

 Stratégiai környezeti hatásvizsgálat nem kidolgozásától  

1. szakasz

A 2017-2027-es időszakra, Szabadka városra, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa községekre vonatkozó Regionális Hulladékgazdálkodási 
Terv (a továbbiakban: Regionális Terv) Stratégiai környezeti hatásvizsgálatának kidolgozása 
nem valósul meg, amely Regionális Terv a 2016.12.28-i keltezésű, IV-22/2016 számú 
„Döntés a Szabadka városra és Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, Magyarkanizsa, 
Törökkanizsa községekre vonatkozó hulladékgazdálkodási Regionális Tervének 
kidolgozásáról” című dokumentum alapján kerül kidolgozásra, amely döntés ezen 
dokumentum szerves részét képezi. 

2. szakasz

A Regionális Tervre vonatkozó stratégiai környezeti hatásvizsgálatnak kidolgozásától való 
elállás „A környezetre kiható számottevő hatások lehetséges kritériumainak megállapítása” 
című dokumentum alapján történt meg, amely dokumentum szerves része ezen döntésnek, 
amely alapján: 

- A Regionális Terv által meghatározott célok és tevékenységek a fenntartható 
hulladékgazdálkodási rendszert képviselik a környezet szennyezettségi szintjének és a 
terep leépülési mértékének csökkentése érdekében, ezért, a Regionális Terv 
megvalósítása jótékony hatással lesz a környezet minden szegmensére. 

- A Regionális Terv által meghatározott intézkedések és tevékenységek olyan 
intézkedéseknek a lebonyolítását jelenti, amelyeket előzőleg a következő 
dokumentumok fontoltak és állapítottak meg: 

o

A 2010-2019-es időszakra vonatkozó Hulladékgazdálkodási stratégia,
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o Az elsődleges Megvalósíthatósági Tanulmány és a Megvalósíthatósági
Tanulmány, amelyeket a műszaki tervdokumentumok szakmai ellenőrzéséért
felelős Köztársasági Revizori Bizottság is jóváhagyott.

- A Terv a Régiót érintő minden más tervekkel és programokkal összhangban került 
kidolgozásra, amelyek: 

o Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Területrendezési Terve,
o Szabadka Város és a Régióba tartozó községek területrendezési tervei,
o A Szabadkai Regionális Hulladéklerakó komplexum részletes rendezési terve.

- A Terv megvalósítása során esetlegesen jelentkező környezeti hatások a következő 
dokumentumokon keresztül kerültek megvitatásra és bemutatásra: 

o Vajdaság Autonóm Tartomány Regionális Területrendezési Tervének
környezetre gyakorolt hatásának stratégiai felmérése,

o A Régió önkormányzatai területrendezési terveinek stratégiai vizsgálata,
o A szabadkai Regionális Hulladéklerakó komplexum Környezetre gyakorolt

hatásainak vizsgálatára vonatkozó stratégiai felmérése,
o A szabadkai Regionális Hulladéklerakó komplexumra vonatkozó

környezetvédelmi hatástanulmány,
o A topolyai átrakóállomásra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány,
o A magyarkanizsai átrakóállomásra vonatkozó környezetvédelmi

hatástanulmány,
o A zentai átrakóállomásra vonatkozó környezetvédelmi hatástanulmány.

- A Regionális Terv összhangban áll a Szerb Köztársaság és az EU Irányelveinek összes 
előírásával és rendelkezéseivel. 

3. szakasz

Ezen döntés Szabadka város Hivatalos Lapjában, Topolya község Hivatalos Lapjában, Zenta 
község Hivatalos Lapjában, Magyarkanizsa község Hivatalos Lapjában, Csóka község 
Hivatalos Lapjában, Törökkanizsa község Hivatalos Lapjában és Kishegyes község Hivatalos 
Lapjában való megjelenés utáni nyolcadik napon lép érvénybe. 

I n d o k o l á s: 

A Községek közötti szilárd kommunális hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló 
együttműködési egyezmény (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, 
Kishegyes és Csóka község között köttetett meg)  és a Községek közötti szilárd kommunális 
hulladékgazdálkodási régió megalakításáról szóló együttműködési egyezmény változtatásai és 
kiegészítései (amely Szabadka város és Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Kishegyes, Csóka és 
Törökkanizsa község között köttetett meg) alapján a Regionális Terv kidolgozásában a 
Regionális Hulladéktároló kft. Szabadka az illetékes. 

A Regionális Terv kidolgozása a Hulladékgazdálkodási Törvénnyel (az SZK Hivatalos 
Közlönyének 36/2009, 88/2010 és 14/2016-os számai) és a 2010-2019-es időszakra 
vonatkozó Hulladékgazdálkodási Stratégiával (az SZK Hivatalos Közlönyének 29/2010-es 
száma) áll összhangban.  

A hulladékgazdálkodási régiót Szabadka város, Topolya, Kishegyes, Zenta, Csóka, 
Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek képezik, melyek a fentartható 
hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása érdekében közösen tervezik a 
hulladékgazdálkodást. 
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A Regionális Terv kidolgozásának célja, hogy egy tízéves időszakra, azaz a 2017-2027-es 
időszakra határozza meg a hulladékkezelési célokat Szabadka város, Topolya, Kishegyes, 
Zenta, Csóka, Magyarkanizsa és Törökkanizsa községek területein: 

A Regionális Terv a következőket tartalmazza: 

1.)   a Régióban várható hulladék fajtáját, mennyiségét és származási helyét; 
2.) a Régióban felhasználásra és lerakásra kerülő hulladék fajtáját, mennyiségét és 
származását; 
3.) más önkormányzatokból befogadásra kerülő hulladék fajtáját, mennyiségét és származási 
helyét; 
4.) a más önkormányzatokba elszállításra kerülő hulladék fajtáját, mennyiségét és származási 
helyét; 
5.) a hulladék újbóli felhasználását és újra hasznosítását illető célokat a Régióban; 
6.) a háztartásokból történő hulladékgyűjtési programot; 
7.) a háztartásokból történő veszélyes hulladékgyűjtési programot; 
8.) az értékesíthető hulladék gyűjtésének programját; 
9.) az ipari hulladékkal történő gazdálkodás programját; 
10.) a kommunális hulladék újra felhasználását és újra hasznosítását illető javaslatokat; 
11.) a kommunális hulladékba kerülő szerves hulladék és a csomagolóanyag-mennyiség 
csökkentésére vonatkozó programot; 
12.) a hulladékgazdálkodás fontosságára vonatkozó közgondolkodás módosítását célzó 
programot; 
13.) a hulladékgyűjtő és kezelő, illetve újból felhasználó berendezések, és tároló telephelyek 
pontos helyét; 
14.) a Terv által nem felölelt típusú hulladékfajták mozgását illető óvintézkedéseket, illetve a 
rendkívüli helyzetekben keletkező hulladék kezelését illető óvintézkedéseket; 
15.) a rendezetlen szemétlerakók rendezési intézkedéseit; 
16.) a tervezett tevékenységek és intézkedések felügyeletét és követését; 
17.) a tervezett tevékenységek költségbecslését és azoknak becsült költségforrásait; 
18.) két vagy több helyi önkormányzati egység közötti együttműködés lehetőségeit; 
19.) a tervezett intézkedések és aktivitások véghezvitelének határidőit; 
20.) a hatékony hulladékgazdálkodáshoz szükséges egyéb adatot, célt és intézkedést. 

A Regionális Terv által meghatározott közös célok egy fenntartható hulladékgazdálkodási 
rendszert képviselnek annak érdekében, hogy a környezetszennyezés és a terepek 
leépülésének mértéke csökkenjen, ezért, a Regionális Terv megvalósítása jótékony hatással 
lesz az élettér minden szegmensére. 

A tervezett regionális hulladékgazdálkodási rendszeren belül, a rendszer legfontosabb 
objektuma a regionális hulladéklerakó komplexumán belül található majd, a 2635-os 
parcellaszámon Békova kataszteri községben, amely kapcsán egy Részletes Rendezési Terv 
lett meghozva, a Terv Környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatára vonatkozó stratégiai 
felmérésével egyetemben. 

Ugyanúgy, a Regionális Terv megvalósításához szükséges alapinfrastruktúrát képezik még a 
topolyai, magyarkanizsai, zentai átrakóállomásokként is működő hulladékgyűjtő központok, 
amelyekre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat készült. 
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Figyelembe véve a fent felsoroltokat, s a jelentős hatások lehetséges tulajdonságainak 
meghatározásához szükséges kritériumokat, megállapításra kerül, hogy a Regionális Terv 
mellé nem kerül kidolgozásra a Stratégiai környezeti hatásvizsgálat. 

A környezeti hatások vizsgálatára vonatkozó stratégiai felmérésről szóló Törvény 9. 
szakaszának értelmében a stratégiai környezeti hatásvizsgálat kidolgozásáról vagy nem 
kidolgozásáról szóló döntést a terv és a program kidolgozásáért felelős szerv hozza meg, a 
környezetvédelemért illetékes és más érdekelt szervek és szervezetek által kiadott előzőleg 
megszerzett véleményt követően.  

A felsoroltak alapján Döntés született a fentiekben feltüntetett módon. 

             Megbízott igazgató 

Kikić Andrea s. k. 
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