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Z   E   N   T   A 



Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. bekezdése és 107. 
szakasza, a közszolgálatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 
71/1994., 79/2005. – más törv., és 83/2014. sz.)  4. és 27. szakaszának 2. bekezdése, a  helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. – más 
törv., 81/2005. – kiig., más törv., 83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. – más törv.) 32. 
szakasza  1. bekezdésének 8) pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. bekezdésének 11) pontja alapján  a Zentai 
Községi Képviselő-testület  a  2019. július 19-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
A  ZENTAI STEVAN SREMAC ÁLTALÁNOS  ISKOLA BESZÜNTETÉSÉRŐL 

1. szakasz

A képviselő-testület beszünteti a zentai Stevan Sremac Általános Iskolát, székhelye Zenta, 
Tóparti  u. 20-as szám (a továbbiakban: iskola), amelynek   az alapítója Zenta  község,  2019. 
augusztus  31-ével.  

2. szakasz

Az  iskolába beiratkozott  tanulók jogosultak   befejezni a megkezdett általános oktatást  az új 
általános iskolákban, amelyek  összhangban  Zenta  község területén  a  nyilvános általános 
iskolák  hálózatáról szóló rendelettel (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2019. sz.) alapultak, 
az új általános iskolák   megalapításáról szóló rendelet  rendelkezései szerint.  

3. szakasz

Az iskolában foglalkoztatottakat  átveszik az új általános iskolák,  amelyeket  összhangban 
Zenta  község területén  a  nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendelettel alapítunk, 
kezdve  2019. szeptember  1-jétől, az  új  általános iskolák alapításáról szóló rendelet   
rendelkezései szerint.  

4. szakasz

A  beszüntetett  iskola köteles átadni a  törzskönyveket  és  más  nyilvántartást  az   új 
általános  iskoláknak,  amelyek összhangban Zenta  község területén  a  nyilvános általános 
iskolák  hálózatáról szóló rendelettel  alapulnak, az  új általános  iskolák  megalakításáról 
szóló   rendelet   rendelkezései szerint 2019. augusztus 31-ével bezárólag.  

5. szakasz

A beszüntetett  iskola   elfogadja  a  zárszámadását  2019. augusztus  31-ével. 

6. szakasz

Az ingatlanokat, amelyeket  a  jelen rendelet  meghozatalának napjával  az iskola használ, 
Zenta község köztulajdonában maradnak,  és   az ingatlanok feletti használati jog  átszáll 
Zenta községre, kivéve   azon ingatlanok használatát, amelyek   az új általános iskolák   
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megalapításáról szóló rendelet  rendelkezései szerint átszállnak   az újonnan  alapított  
általános iskolákra.   
 

7. szakasz  
 

Az ingóságokat, más vagyont és jogot és kötelezettséget  az  iskola adós-hitelezői  
viszonyából az  új általános iskolák veszik át,  amelyeket  összhangban Zenta  község 
területén  a  nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendelettel  alapulnak,  éspedig   az 
új általános iskolák  alapításáról szóló rendelet rendelkezései szerint.   
 

8. szakasz 
 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában  és  a  közzétételének 
napjával lép hatályba.   
 
 
Szerb Köztársaság  
Zenta község       Pataki Tibor  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 61-8/2019-I  
Kelt: 2019. július 19-én 
Z e n t a  
 

Indokolás:  
 

A  Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. március 21-én tartott ülésén, miután beszerezte 
a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának   az előzetes véleményét, száma 
V/Z/85/2019, kelt  2019. március  20-án, meghozta Zenta  község területén  a  nyilvános 
általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2019. sz.).  
 
A Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi Kormánya 2019. június 19-én, a  022-326/2019-
es számú végzésével jóváhagyását  adta  a fent  felsorolt, Zenta  község területén  a  
nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletre.  
 
A fent felsorolt, Zenta  község területén  a  nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló 
rendelet szerint egy általános iskola – a zentai Stevan Sremac Általános Iskola és  a  zentai 
Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  helyett:  
 
„Zenta község területén az általános oktatást és nevelést az alábbiakban valósítjuk meg:  

- négy (4) általános törzsiskola és három (3) kihelyezett tagozat az elsőtől a negyedik 
osztályosok számára, illetve  a nyolcadik osztályra,  

- egy (1) általános törzsiskola a zenei oktatásra és négy (4) kihelyezett tagozat az 
elsőtől hatodikos tanulók oktatására.  

 
Az iskolák hálózatát a nyilvános általános iskolák képzik, amelyek az általános oktatás és 
nevelés tevékenységét látják el a székhelyükön és a székhelyükön kívül, kihelyezett 
tagozatok szervezésével Zenta község területén,  illetve  egy  kihelyezett  tagozat Csóka 
község területén.  
 
Az iskolahálózatot alkotják:  
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1. A zentai  Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta, Makszim Gorkij 1-es szám,  
2. A zentai Petőfi Sándor  Általános Iskola,  Zenta, Árpád utca 83-as szám,  
3. A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola, Zenta, Vasút sor 44-es szám,  
4. A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola, Tornyos, Radnóti Miklós 12-es szám 
5. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zenta, Fő u. 36-os szám.  
 
A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola keretében szervezik a kihelyezett tagozatot, éspedig  
a Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot, Felsőhegyen,  Nagy köz 37/a szám.  
 
A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola keretében két kihelyezett tagozatot    
szerveznek, éspedig:  
1. Kevi Kihelyezett Tagozat, Kevi, Kossuth Lajos 6-os szám, és  
2. Bogaras Kihelyezett Tagozat, Bogaras, Marsall Tito 25-ös szám.   
 
Minden   általános  iskolában és a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett  Tagozaton,  
a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolában az oktatási-nevelési   munkát   az ötödiktől  a  
nyolcadik osztályig bonyolítják.   
 
A Kevi és Bogaras Kihelyezett Tagozatokon, a tornyosi Tömörkény István Általános 
Iskolában az oktatási-nevelési munkát  az elsőtől a negyedik osztályos tanulókig  bonyolítják   
kombinált tagozatokon.   
 
A fejlődésben gátolt  tanulók általános  oktatása  és  nevelése   a  zentai Thurzó Lajos 
Általános Iskolában, a  tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában és  a  zentai  Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett Tagozatán 
bonyolódik.  
A fejlődésben gátolt  tanulók  oktatása és  nevelése  az  elsőtől a nyolcadik osztályig folyik.   
 
A felnőttek  általános oktatása és nevelése  a  zentai Petőfi Sándor  Általános  Iskolában  
folyik Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt.  
A felnőttek  általános oktatása  és  nevelése  az  elsőtől a harmadik ciklusig terjed.  
 
A zentai Stevan  Mokranjac Alapfokú Zeneiskola keretében négy kihelyezett tagozat van, 
éspedig:  
1. A Csókai Kihelyezett Tagozat, Branko Radičević 11-es szám,  
2. A Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat,   Kis köz 59-es szám,  
3. A Tornyosi Kihelyezett Tagozat,  Sveti Stevan 3-as szám,  
4. A Zentai Kihelyezett  Tagozat,  Fő  tér 4-es szám. 
 
A zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában az oktatási  nevelési munkát  az elsőtől 
a  hatodik osztályig  folytatják,   éspedig a  kihelyezett tagozatokban is.” 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. és 3. bekezdése 
előirányozza: 
 
„Az intézményt alapíthatja a  Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi  
önkormányzati egység, a  nemzeti kisebbségek nemzeti  tanácsa és  más  jogi vagy 
természetes személy.  
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Az alapítóval szemben   az intézmény lehet  nyilvános intézmény vagy magánintézmény.  
 
A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati egység alapítója a 
nyilvános  intézménynek.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 107. szakaszának 1.  és  2. 
bekezdéseinek a rendelkezései előirányozzák:  
 
„Az intézményt a törvénnyel összhangban kell beszüntetni.  
 
A gyerekek, akik az előkészítő iskoláskor előtti programot látogatják az intézményben és a 
tanulók az iskolában, amelyet beszüntetnek, jogosultak   a  megkezdett  oktatást  és nevelést  
más  intézményben befejezni, amelyet  az alapító határoz meg.”  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 
79/2005. – más törv., és 83/2014. sz.)  3. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák: „A törvénnyel megállapított jogok  és   a  törvénnyel  megállapított más 
érdekek  megvalósításának biztosítása céljából a  következők terén: oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés,   tanulói és hallgatói életszínvonal, egészségvédelem, szociális védelem, 
társadalmi gondoskodás a gyermekekről,  szociális biztosítás,  az állatok egészségvédelme,   
intézmények alapulnak.”  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény 4. szakaszának a rendelkezése előirányozza: „Az 
intézmény, vállalat és a tevékenység, illetve teendők ellátásának más formája megszervezését 
a jelen törvény  3. szakasza szerint megalapíthatja: a Köztársaság, az autonóm tartomány, a  
város, a község és  más  jogi és természetes személyek.”  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény 27. szakaszának rendelkezései előirányozzák:  
 
„Az  intézmény beszüntetésének az eljárását  az alapító vagy  az intézmény  működése 
törvényessége  feletti felügyeletet  gyakorló hatásköri szerv  indítja meg.  
 
Az intézmény megszüntetéséről az aktust az alapító hozza meg.   
 
Az intézmény beszüntetéséről szóló  aktus  alapján  lefolytatják  a   rendes  felszámolási 
eljárást, összhangban a törvénnyel.” 
 
A  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. 
– más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-
testület, összhangban a törvénnyel,   szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és 
szervezeteket alapít, amelyet  a  község statútuma állapít meg  és   gyakorolja  a  működésük 
feletti felügyeletet.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. 
bekezdésének 11) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a  
törvénnyel intézményeket  és  szervezeteket  alapít   az  iskoláskor előtti   oktatás  és  nevelés, 
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az általános oktatás és  kultúra  terén, amely jelentős   a  község és a nemzeti  közösségek 
számára a szociális védelem, az elsődleges   egészségvédelem, a   testnevelés, a  sport, az 
ifjúság, a gyermekvédelem és  a  turizmus terén, és  figyelemmel kíséri és biztosítja  azok 
működését.”  
 
Egyidejűleg  az új általános iskolák alapításával,   összhangban  Zenta  község területén  a  
nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendelettel, Zenta község, mint  a  zentai Stevan 
Sremac Általános Iskola alapítója, szükséges, hogy beszüntesse  a  zentai  Stevan Sremac 
Általános Iskolát.   
 
A Zentai Községi Képviselő-testület, miután megvitatta  a  Községi Tanács javaslatát  
meghozta  a zentai Stevan Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló rendeletet.  
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. bekezdése, a 
közszolgálatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005. 
– más törv., és 83/2014. sz.)  4. szakasza, a  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 
83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza  1. bekezdésének 11) pontja alapján  a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. 
július 19-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
A ZENTAI  STEVAN SREMAC  ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGALAPÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A  képviselő-testület  megalapítja  a zentai Stevan Sremac Általános Iskolát (a 
továbbiakban: iskola) az  oktatási és nevelési  tevékenység ellátására.   

2. szakasz

Az iskola az  üzletvitelét a  következő néven folytatja: Stevan Sremac Általános Iskola,   

3. szakasz

Az iskola székhelye Zentán, a Makszim Gorkij 1-es szám alatt van.  

4. szakasz

Az iskola  tevékenysége általános oktatás és nevelés (Kód: 8520).  

5. szakasz

Az  iskola megalapítására,  szervezetére  és  munkájára  a  közszolgálatokról,  az általános 
iskoláról szóló jogszabályokat és  az  oktatási és nevelési rendszer  alapjairól szóló  törvényt 
kell alkalmazni.   

6. szakasz

Az iskola  megalapításához  és munkájának megkezdéséhez  az eszközöket, a zentai  Stevan 
Sremac Általános Iskola,  amelyet  beszüntetünk   a  zentai Stevan Sremac Általános Iskola 
beszüntetéséről szóló rendelettel, November 11. Kihelyezett Tagozatа eszközei képezik, a 
2019. augusztus  31-i  mérleg állásával.   

Az iskola   tevékenységének az ellátásához az eszközöket a  törvénnyel összhangban   kell 
biztosítani.  

7. szakasz

Az iskola  a  munkáját  2019. szeptember 1-jével kezdi meg.  
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8. szakasz  
 

Az  iskola  az általános oktatást és nevelést  az oktatási és tanulási terv és program  szerint 
valósítja meg  az általános iskola elsőtől nyolcadik osztályáig, kezdve  a  2019/2020-as 
tanévtől.   
 
Az  általános  oktatás és  nevelés   oktatási és tanulási tervét és programját az iskola szerb és 
magyar nyelven valósítja meg.   
 

9. szakasz 
 

Az iskola iskolaszékének a kinevezéséig a  Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri  szerve  
időszakos  iskolaszéket alakít, amelynek 9 tagja van.  
 

10. szakasz  
 

Az iskola időszakos  iskolaszéke:  
1. meghozza  az iskola alapszabályát   a  kinevezésétől számított 8 napon belül. 
2. meghozza  az iskola  iskolai  programját  és  éves  munkatervét,  
3 más teendőket is  ellát az iskolaszék hatásköréből, amelyeket  a törvény állapít meg.   

 
11. szakasz  

 
Az iskola igazgatójának  a  megválasztásáig annak teendőit   az iskola  megbízott igazgatója  
látja  el, akit   a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri szerve nevez ki.  
 

12.  szakasz  
 

Az iskola  meghozza  az általános aktusokat az iskola alapszabályának meghozatalától 
számított  15 napon belül.  
 

13. szakasz  
 
A  tanulók, akik  megkezdik  az általános  oktatás és nevelés megszerzését a November 11. 
Kihelyezett Tagozaton a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolában,  amelyet  beszüntetünk   
a zentai Stevan Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel,   folytatják  az 
iskolában az általános  oktatás és nevelés megszerzését 2019. szeptember 1-jétől.  
 

14. szakasz   
 

Az iskola munkájának a megkezdése napjával átveszi a  foglalkoztatottakat a November  
11. Kihelyezett Tagozatból és  a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolából, amelyet   a zentai 
Stevan Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel  beszüntetünk.  
 

15. szakasz  
 

Az iskola  köteles  átvenni a törzskönyveket  és  más nyilvántartást az eszközöket  illetően  
a jelen rendelet   6. szakaszából,  a  tanulókat  a  13. szakaszából és  a  foglalkoztatottakat  a  
14. szakaszából  a zentai Stevan Sremac Általános Iskolától, amelyet  beszüntetünk  a  zentai 

1407



Stevan Sremac Általános Iskola  beszüntetéséről szóló rendelettel, 2019. augusztus 31-ével 
bezárólag.   
 

16. szakasz  
 

A  jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől  számított nyolcadik 
napon lép  hatályba.   
 
Szerb Köztársaság  
Zenta község       Pataki Tibor  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 61-11/2019-I  
Kelt: 2019. július 19-én 
Z e n t a  
 

Indokolás:  
 
A  Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. március 21-én tartott ülésén, miután beszerezte 
a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának   az előzetes véleményét, száma 
V/Z/85/2019, kelt  2019. március  20-án, meghozta Zenta  község területén  a  nyilvános 
általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2019. sz.).  
 
A Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi Kormánya 2019. június 19-én, a  022-326/2019-
es számú végzésével jóváhagyását  adta  a fent  felsorolt, Zenta  község területén  a  
nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletre.  
 
A fent felsorolt, Zenta  község területén  a  nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló 
rendelet szerint egy általános iskola – a zentai Stevan Sremac Általános Iskola és  a  zentai 
Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  helyett:  
 
„Zenta község területén az általános oktatást és nevelést az alábbiakban valósítjuk meg:  

- négy (4) általános  törzsiskola és három (3) kihelyezett tagozat az elsőtől a negyedik 
osztályosok számára, illetve  a nyolcadik osztályra,  

- egy (1) általános törzsiskola a  zenei oktatásra és négy (4) kihelyezett tagozat az 
elsőtől hatodikos tanulók oktatására.  

 
Az iskolák hálózatát  a nyilvános általános iskolák képzik, amelyek  az általános  oktatás és 
nevelés tevékenységét látják el a székhelyükön és a székhelyükön kívül,   kihelyezett 
tagozatok szervezésével  Zenta  község területén,  illetve  egy  kihelyezett  tagozat Csóka 
község területén.  
 
Az iskolahálózatot alkotják:  
1. A zentai  Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta, Makszim Gorkij 1-es szám,  
2. A zentai Petőfi Sándor  Általános Iskola,  Zenta, Árpád utca 83-as szám,  
3. A zentai Thurzó Lajos Általános  Iskola, Zenta, Vasút sor 44-es szám,  
4. A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola, Tornyos, Radnóti Miklós 12-es szám 
5. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zenta, Fő u. 36-os szám.  
 
A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola keretében szervezik a  kihelyezett tagozatot, éspedig  
a   Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot, Felsőhegyen,  Nagy köz 37/a szám.  
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A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola keretében két kihelyezett tagozatot    
szerveznek, éspedig:  
1. Kevi Kihelyezett Tagozat, Kevi, Kossuth Lajos 6-os szám, és  
2. Bogaras Kihelyezett Tagozat, Bogaras, Marsall Tito 25-ös szám.   
 
Minden   általános  iskolában és a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett  Tagozaton,  
a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolában az oktatási-nevelési   munkát   az ötödiktől  a  
nyolcadik osztályig bonyolítják.   
 
A Kevi és Bogaras Kihelyezett Tagozatokon, a tornyosi Tömörkény István Általános 
Iskolában az oktatási-nevelési munkát  az elsőtől a negyedik osztályos tanulókig  bonyolítják   
kombinált tagozatokon.   
 
A fejlődésben gátolt  tanulók általános  oktatása  és  nevelése   a  zentai Thurzó Lajos 
Általános Iskolában, a  tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában és  a  zentai  Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett Tagozatán 
bonyolódik.  
A fejlődésben gátolt  tanulók  oktatása és  nevelése  az  elsőtől a nyolcadik osztályig folyik.   
 
A felnőttek  általános oktatása és nevelése  a  zentai Petőfi Sándor  Általános  Iskolában  
folyik Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt.  
A felnőttek  általános oktatása  és  nevelése  az  elsőtől a harmadik ciklusig terjed.  
 
A zentai Stevan  Mokranjac Alapfokú Zeneiskola keretében négy kihelyezett tagozat van, 
éspedig:  
1. A Csókai Kihelyezett Tagozat, Branko Radičević 11-es szám,  
2. A Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat,   Kis köz 59-es szám,  
3. A Tornyosi Kihelyezett Tagozat,  Sveti Stevan 3-as szám,  
4. A Zentai Kihelyezett  Tagozat,  Fő  tér 4-es szám. 
 
A zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában az oktatási  nevelési munkát  az elsőtől 
a  hatodik osztályig  folytatják,   éspedig a  kihelyezett tagozatokban is.” 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. és 3. bekezdései 
előirányozzák: 
„Az intézményt alapíthatja a  Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi  
önkormányzati egység, a  nemzeti kisebbségek nemzeti  tanácsa és  más  jogi vagy 
természetes személy. Az alapítóval szemben   az intézmény lehet  nyilvános intézmény vagy 
magánintézmény. A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati 
egység alapítója a nyilvános  intézménynek.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 91. szakasza előirányozza:  
„Az intézményt alapíthatja a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egység,ha:  
1) fennáll a szükséglet   a gyermekek oktatására és nevelésére,  a  tanulók oktatására és 
nevelésére vagy  a  felnőttek oktatására bizonyos területen,  
2) van  oktatási és nevelési programja  
3) biztosított eszközei vannak   az alapításra és munkára.”  
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 118. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák:  
„A miniszter  kinevezi az intézmény időszakos   igazgatási szervét,  ha  a helyi  
önkormányzati egység   nem nevezi ki az igazgatási szervet  az előzőleg az igazgatási szervbe  
kinevezett tagok  a  mandátumának leteltéig.  
Az intézmény időszakos igazgatási szervének a mandátuma a helyi önkormányzati egység 
által   az új igazgatási szerv  kinevezéséig tart.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 125. szakaszának rendelkezése 
előirányozza:  „Az intézmény megbízott  igazgatóját,  amelynek a székhelye  a Vajdaság 
Autonóm Tartomány területén van,  az autonóm tartomány hatásköri szerve nevezi ki-„  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 185. szakaszának 1. bekezdése  
előirányozza:  
„A 4.  szakasz 8. bekezdésében, a  28. szakasz 5. és  6. bekezdésében, az 52. szakasz  5. 
bekezdésében, a 67. szakasz 4.  bekezdésében,  a  81. szakaszban, a 93. szakasz  2. 
bekezdésében,  a  94. szakasz 5. bekezdésében, a  95. szakaszban, a 98. szakasz 6. és  9. 
bekezdésében, a  104. szakasz 5-7. bekezdésében és 10. bekezdésében,  a  105. szakasz 3. és 
4. bekezdésében, a  106. szakasz  1. bekezdésében,  3-5. bekezdésében  és  8, 9. és 11. 
bekezdésében,  a  107. szakasz 3. bekezdésében, a  117. szakasz   6. és 7. bekezdésében, a  
118.  szakasz 1. bekezdésében, a  122. szakaszban (az igazgató  vizsgatételi teendői),  a  125. 
szakasz 2. bekezdésében, a 126. szakasz 3. bekezdésében,  a  132. szakaszban (a titkári 
teendőkre az engedélyre  a  vizsga letétele) és  a  145. szakaszban (az engedélyre  a vizsga 
letétele)  megállapított teendőket    az autonóm tartományra  bízzuk. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 
79/2005. – más törv., és 83/2014. sz.)  3. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák: „A törvénnyel megállapított jogok  és   a  törvénnyel  megállapított más 
érdekek  megvalósításának biztosítása céljából a  következők terén: oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés,   tanulói és hallgatói életszínvonal, egészségvédelem, szociális védelem, 
társadalmi gondoskodás a gyermekekről,  szociális biztosítás,  az állatok egészségvédelme,   
intézmények alapulnak.”  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény 4. szakaszának a rendelkezése előirányozza: „Az 
intézmény, vállalat és a tevékenység, illetve teendők ellátásának más formája megszervezését 
a jelen törvény  3. szakasza szerint megalapíthatja: a Köztársaság, az autonóm tartomány, a  
város, a község és  más  jogi és természetes személyek.”  
 
A  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. 
– más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-
testület, összhangban a törvénnyel,   szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és 
szervezeteket alapít, amelyet  a  község statútuma állapít meg  és   gyakorolja  a  működésük 
feletti felügyeletet.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. 
bekezdésének 11) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a  
törvénnyel intézményeket  és  szervezeteket  alapít   az  iskoláskor előtti   oktatás  és  nevelés, 
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az általános oktatás és  kultúra  terén, amely jelentős   a  község és a nemzeti  közösségek 
számára a szociális védelem, az elsődleges   egészségvédelem, a   testnevelés, a  sport, az 
ifjúság, a gyermekvédelem és  a  turizmus terén, és  figyelemmel kíséri és biztosítja  azok 
működését.”  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője a  végzésével megerősítette  a  zentai Stevan Sremac   
Általános Iskola megalapításáról szóló  rendeletet  és utalta  a  Községi Képviselő-testület elé  
annak   megvitatása és elfogadása céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  a Községi Tanács  javaslatát  meghozta  
a  zentai Srevan Sremac   Általános Iskola megalapításáról szóló  rendeletet.  
 
 

1411



Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. bekezdése, a 
közszolgálatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005. 
– más törv., és 83/2014. sz.)  4. szakasza, a  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 
83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza  1. bekezdésének 11) pontja alapján  a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. 
július 19-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
A ZENTAI  THURZÓ LAJOS  ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGALAPÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A  képviselő-testület  megalapítja  a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolát (a továbbiakban: 
iskola) az  oktatási és nevelési  tevékenység ellátására.   

2. szakasz

Az iskola az  üzletvitelét a  következő néven folytatja: Thurzó Lajos Általános Iskola,  

3. szakasz

Az iskola székhelye Zenta, a Vasútsor 44-es szám alatt van. 

4. szakasz

Az iskola  tevékenysége általános oktatás és nevelés (Kód: 8520).  

5. szakasz

Az  iskola megalapítására,  szervezetére  és  munkájára  a  közszolgálatokról,  az általános 
iskoláról szóló jogszabályokat és  az  oktatási és nevelési rendszer  alapjairól szóló  törvényt 
kell alkalmazni.   

6. szakasz

Az iskola  megalapításához és munkájának megkezdéséhez az eszközöket, a zentai  Stevan 
Sremac Általános Iskola,  amelyet  beszüntetünk   a  zentai Stevan Sremac Általános Iskola 
beszüntetéséről szóló rendelettel,  Thurzó Lajos Kihelyezett Tagozatа  eszközei képezik,  a 
2019. augusztus 31-i  mérleg állásával.   

Az iskola tevékenységének az ellátásához az eszközöket a  törvénnyel összhangban   kell 
biztosítani.  

7. szakasz

Az iskola  a  munkáját  2019. szeptember 1-jével kezdi meg.  
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8. szakasz  
 

Az  iskola  az általános oktatást és nevelést  az oktatási és tanulási terv és program  szerint 
valósítja meg  az általános iskola elsőtől nyolcadik osztályáig, kezdve  a  2019/2020-as 
tanévtől.   
 
Az  általános  oktatás és  nevelés   oktatási és tanulási tervét és programját az iskola szerb és 
magyar nyelven valósítja meg.   
 

9. szakasz 
 

Az iskola iskolaszékének a kinevezéséig a  Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri  szerve  
időszakos  iskolaszéket alakít, amelynek 9 tagja van.  
 

10. szakasz  
 

Az iskola időszakos  iskolaszéke:  
1. meghozza  az iskola alapszabályát   a  kinevezésétől számított 8 napon belül. 
2. meghozza  az iskola  iskolai  programját  és  éves  munkatervét,  
3 más teendőket is  ellát az iskolaszék hatásköréből, amelyeket  a törvény állapít meg.   

 
11. szakasz  

 
Az iskola igazgatójának  a  megválasztásáig annak teendőit   az iskola  megbízott igazgatója  
látja  el, akit   a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri szerve nevez ki.  
 

12.  szakasz  
 

Az iskola  meghozza  az általános aktusokat az iskola alapszabályának meghozatalától 
számított  15 napon belül.  
 

13. szakasz  
 
A  tanulók, akik  megkezdik  az általános  oktatás és nevelés megszerzését a November 11. 
Kihelyezett Tagozaton a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolában,  amelyet  beszüntetünk   
a zentai Stevan Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel,   folytatják  az 
iskolában az általános  oktatás és nevelés megszerzését 2019. szeptember 1-jétől.  
 

14. szakasz   
 

Az iskola munkájának a megkezdése napjával átveszi a  foglalkoztatottakat a zentai Thurzó 
Lajos Kihelyezett Tagozatból  és  a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolából, amelyet   a 
zentai Stevan Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel  beszüntetünk.  
 
 

15. szakasz  
 

Az iskola  köteles  átvenni a törzskönyveket  és  más nyilvántartást az eszközöket  illetően  
a jelen rendelet   6. szakaszából,  a  tanulókat  a  13. szakaszából és  a  foglalkoztatottakat  a  
14. szakaszából  a zentai Stevan Sremac Általános Iskolától, amelyet  beszüntetünk  a  zentai 
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Stevan Sremac Általános Iskola  beszüntetéséről szóló rendelettel, 2019. augusztus 31-ével 
bezárólag.   
 

16. szakasz  
 

A  jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől  számított nyolcadik 
napon lép  hatályba.   
 
 
Szerb Köztársaság  
Zenta község       Pataki Tibor  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 61-10/2019-I  
Kelt: 2019. július 19-én 
Z e n t a  
 

Indokolás:  
 
A  Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. március 21-én tartott ülésén, miután beszerezte 
a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának   az előzetes véleményét, száma 
V/Z/85/2019, kelt  2019. március  20-án, meghozta Zenta  község területén  a  nyilvános 
általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2019. sz.).  
 
A Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi Kormánya 2019. június 19-én, a  022-326/2019-
es számú végzésével jóváhagyását  adta  a fent  felsorolt, Zenta  község területén  a  
nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletre.  
 
A fent felsorolt, Zenta  község területén  a  nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló 
rendelet szerint egy általános iskola – a zentai Stevan Sremac Általános Iskola és  a  zentai 
Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  helyett:  
 
„Zenta község területén az általános oktatást és nevelést az alábbiakban valósítjuk meg:  

- négy (4) általános  törzsiskola és három (3) kihelyezett tagozat az elsőtől a negyedik 
osztályosok számára, illetve  a nyolcadik osztályra,  

- egy (1) általános törzsiskola a  zenei oktatásra és négy (4) kihelyezett tagozat az 
elsőtől hatodikos tanulók oktatására.  

 
Az iskolák hálózatát  a nyilvános általános iskolák képzik, amelyek  az általános  oktatás és 
nevelés tevékenységét látják el a székhelyükön és a székhelyükön kívül,   kihelyezett 
tagozatok szervezésével  Zenta  község területén,  illetve  egy  kihelyezett  tagozat Csóka 
község területén.  
 
Az iskolahálózatot alkotják:  
1. A zentai  Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta, Makszim Gorkij 1-es szám,  
2. A zentai Petőfi Sándor  Általános Iskola,  Zenta, Árpád utca 83-as szám,  
3. A zentai Thurzó Lajos Általános  Iskola, Zenta, Vasút sor 44-es szám,  
4. A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola, Tornyos, Radnóti Miklós 12-es szám 
5. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zenta, Fő u. 36-os szám.  
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A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola keretében szervezik a  kihelyezett tagozatot, éspedig  
a   Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot, Felsőhegyen,  Nagy köz 37/a szám.  
 
A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola keretében két kihelyezett tagozatot    
szerveznek, éspedig:  
1. Kevi Kihelyezett Tagozat, Kevi, Kossuth Lajos 6-os szám, és  
2. Bogaras Kihelyezett Tagozat, Bogaras, Marsall Tito 25-ös szám.   
 
Minden   általános  iskolában és a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett  Tagozaton,  
a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolában az oktatási-nevelési   munkát   az elsőtől  a  
nyolcadik osztályig bonyolítják.   
 
A Kevi és Bogaras Kihelyezett Tagozatokon, a tornyosi Tömörkény István Általános 
Iskolában az oktatási-nevelési munkát  az elsőtől a negyedik osztályos tanulókig  bonyolítják   
kombinált tagozatokon.   
 
A fejlődésben gátolt  tanulók általános  oktatása  és  nevelése   a  zentai Thurzó Lajos 
Általános Iskolában, a  tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában és  a  zentai  Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett Tagozatán 
bonyolódik.  
A fejlődésben gátolt  tanulók  oktatása és  nevelése  az  elsőtől a nyolcadik osztályig folyik.   
 
A felnőttek  általános oktatása és nevelése  a  zentai Petőfi Sándor  Általános  Iskolában  
folyik Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt.  
A felnőttek  általános oktatása  és  nevelése  az  elsőtől a harmadik ciklusig terjed.  
 
A zentai Stevan  Mokranjac Alapfokú Zeneiskola keretében négy kihelyezett tagozat van, 
éspedig:  
1. A Csókai Kihelyezett Tagozat, Branko Radičević 11-es szám,  
2. A Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat,   Kis köz 59-es szám,  
3. A Tornyosi Kihelyezett Tagozat,  Sveti Stevan 3-as szám,  
4. A Zentai Kihelyezett  Tagozat,  Fő  tér 4-es szám. 
 
A zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában az oktatási  nevelési munkát  az elsőtől 
a  hatodik osztályig  folytatják,   éspedig a  kihelyezett tagozatokban is.” 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. és 3. bekezdései 
előirányozzák: 
„Az intézményt alapíthatja a  Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi  
önkormányzati egység, a  nemzeti kisebbségek nemzeti  tanácsa és  más  jogi vagy 
természetes személy. Az alapítóval szemben   az intézmény lehet  nyilvános intézmény vagy 
magánintézmény. A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati 
egység alapítója a nyilvános  intézménynek.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 91. szakasza előirányozza:  
„Az intézményt alapíthatja a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egység,ha:  
1) fennáll a szükséglet   a gyermekek oktatására és nevelésére,  a  tanulók oktatására és 
nevelésére vagy  a  felnőttek oktatására bizonyos területen,  
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2) van  oktatási és nevelési programja  
3) biztosított eszközei vannak   az alapításra és munkára.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 118. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák:  
„A miniszter  kinevezi az intézmény időszakos   igazgatási szervét,  ha  a helyi  
önkormányzati egység   nem nevezi ki az igazgatási szervet  az előzőleg az igazgatási szervbe  
kinevezett tagok  a  mandátumának leteltéig.  
Az intézmény időszakos igazgatási szervének a mandátuma a helyi önkormányzati egység 
által   az új igazgatási szerv  kinevezéséig tart.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 125. szakaszának rendelkezése 
előirányozza:  „Az intézmény megbízott  igazgatóját,  amelynek a székhelye  a Vajdaság 
Autonóm Tartomány területén van,  az autonóm tartomány hatásköri szerve nevezi ki-„  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 185. szakaszának 1. bekezdése  
előirányozza:  
„A 4.  szakasz 8. bekezdésében, a  28. szakasz 5. és  6. bekezdésében, az 52. szakasz  5. 
bekezdésében, a 67. szakasz 4.  bekezdésében,  a  81. szakaszban, a 93. szakasz  2. 
bekezdésében,  a  94. szakasz 5. bekezdésében, a  95. szakaszban, a 98. szakasz 6. és  9. 
bekezdésében, a  104. szakasz 5-7. bekezdésében és 10. bekezdésében,  a  105. szakasz 3. és 
4. bekezdésében, a  106. szakasz  1. bekezdésében,  3-5. bekezdésében  és  8, 9. és 11. 
bekezdésében,  a  107. szakasz 3. bekezdésében, a  117. szakasz   6. és 7. bekezdésében, a  
118.  szakasz 1. bekezdésében, a  122. szakaszban (az igazgató  vizsgatételi teendői),  a  125. 
szakasz 2. bekezdésében, a 126. szakasz 3. bekezdésében,  a  132. szakaszban (a titkári 
teendőkre az engedélyre  a  vizsga letétele) és  a  145. szakaszban (az engedélyre  a vizsga 
letétele)  megállapított teendőket    az autonóm tartományra  bízzuk. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 
79/2005. – más törv., és 83/2014. sz.)  3. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák: „A törvénnyel megállapított jogok  és   a  törvénnyel  megállapított más 
érdekek  megvalósításának biztosítása céljából a  következők terén: oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés,   tanulói és hallgatói életszínvonal, egészségvédelem, szociális védelem, 
társadalmi gondoskodás a gyermekekről,  szociális biztosítás,  az állatok egészségvédelme,   
intézmények alapulnak.”  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény 4. szakaszának a rendelkezése előirányozza: „Az 
intézmény, vállalat és a tevékenység, illetve teendők ellátásának más formája megszervezését 
a jelen törvény  3. szakasza szerint megalapíthatja: a Köztársaság, az autonóm tartomány, a  
város, a község és  más  jogi és természetes személyek.”  
 
A  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. 
– más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-
testület, összhangban a törvénnyel,   szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és 
szervezeteket alapít, amelyet  a  község statútuma állapít meg  és   gyakorolja  a  működésük 
feletti felügyeletet.”  
 

1416



Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. 
bekezdésének 11) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a  
törvénnyel intézményeket  és  szervezeteket  alapít   az  iskoláskor előtti   oktatás  és  nevelés, 
az általános oktatás és  kultúra  terén, amely jelentős   a  község és a nemzeti  közösségek 
számára a szociális védelem, az elsődleges   egészségvédelem, a   testnevelés, a  sport, az 
ifjúság, a gyermekvédelem és  a  turizmus terén, és  figyelemmel kíséri és biztosítja  azok 
működését.”  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője a  végzésével megerősítette  a  zentai Thurzó Lajos  Általános 
Iskola megalapításáról szóló  rendeletet  és utalta  a  Községi Képviselő-testület elé  annak   
megvitatása és elfogadása céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  a Községi Tanács  javaslatát  meghozta  
a  zentai Thurzó Lajos    Általános Iskola megalapításáról szóló  rendeletet.  
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. bekezdése, a 
közszolgálatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005. 
– más törv., és 83/2014. sz.)  4. szakasza, a  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 
83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza  1. bekezdésének 11) pontja alapján  a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. 
július 19-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
A ZENTAI  PETŐFI  SÁNDOR  ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGALAPÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A  képviselő-testület  megalapítja  a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolát (a továbbiakban: 
iskola) az  oktatási és nevelési  tevékenység ellátására.   

A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola keretében kihelyezett tagozatot szerveznek, éspedig a 
Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot, Felsőhegyen.   

2. szakasz

Az iskola az  üzletvitelét a  következő néven folytatja: Petőfi Sándor Általános Iskola, 

3. szakasz

Az iskola székhelye Zentán, az Árpád utca 83-as szám alatt van.  

4. szakasz

Az iskola  tevékenysége általános oktatás és nevelés (Kód: 8520).  

5. szakasz

Az  iskola megalapítására,  szervezetére  és  munkájára  a  közszolgálatokról,  az általános 
iskoláról szóló jogszabályokat és  az  oktatási és nevelési rendszer  alapjairól szóló  törvényt 
kell alkalmazni.   

6. szakasz

Az iskola  megalapításához  és  munkájának  megkezdéséhez az eszközöket, a zentai  Stevan 
Sremac Általános Iskola,  amelyet  beszüntetünk  a  zentai Stevan Sremac Általános Iskola 
beszüntetéséről szóló rendelettel, Emlékiskola Kihelyezett Tagozatа és  felsőhegyi Csokonai 
Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatа eszközei képezik,  a  2019. augusztus  31-i  mérleg 
állásával.   

Az iskola   tevékenységének az ellátásához az eszközöket a  törvénnyel összhangban   kell 
biztosítani.  
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7. szakasz  
 

Az iskola  a  munkáját  2019. szeptember 1-jével kezdi meg.  
 

8. szakasz  
 

Az  iskola  az általános oktatást és nevelést  az oktatási és tanulási terv és program  szerint 
valósítja meg  az általános iskola elsőtől nyolcadik osztályáig, kezdve  a  2019/2020-as 
tanévtől.   
 
Az  általános  oktatás és  nevelés   oktatási és tanulási tervét és programját az iskola szerb és 
magyar nyelven valósítja meg.   
 

9. szakasz 
 

Az iskola iskolaszékének a kinevezéséig a  Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri  szerve  
időszakos  iskolaszéket alakít, amelynek 9 tagja van.  
 

10. szakasz  
 

Az iskola időszakos  iskolaszéke:  
1. meghozza  az iskola alapszabályát   a  kinevezésétől számított 8 napon belül. 
2. meghozza  az iskola  iskolai  programját  és  éves  munkatervét,  
3 más teendőket is  ellát az iskolaszék hatásköréből, amelyeket  a törvény állapít meg.   

 
11. szakasz  

 
Az iskola igazgatójának  a  megválasztásáig annak teendőit   az iskola  megbízott igazgatója  
látja  el, akit   a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri szerve nevez ki.  
 

12.  szakasz  
 

Az iskola  meghozza  az általános aktusokat az iskola alapszabályának meghozatalától 
számított  15 napon belül.  
 

13. szakasz  
 
A  tanulók, akik  megkezdik  az általános  oktatás és nevelés megszerzését az Emlékiskola 
Kihelyezett Tagozaton és  a  felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozaton,  a  
zentai Stevan Sremac Általános Iskolában,  amelyet  beszüntetünk   a zentai Stevan Sremac 
Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel,   folytatják  az iskolában az általános  
oktatás és nevelés megszerzését 2019. szeptember 1-jétől.  
 

14. szakasz   
 

Az iskola munkájának a megkezdése napjával  átveszi  a  foglalkoztatottakat az  
Emlékiskola Kihelyezett Tagozatból, a  felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett 
Tagozatból, és  a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolából, amelyet   a zentai Stevan 
Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel  beszüntetünk.  
 

1419



15. szakasz  
 

Az iskola  köteles  átvenni a törzskönyveket  és  más nyilvántartást az eszközöket  illetően  
a jelen rendelet   6. szakaszából,  a  tanulókat  a  13. szakaszából és  a  foglalkoztatottakat  a  
14. szakaszából  a zentai Stevan Sremac Általános Iskolától, amelyet  beszüntetünk  a  zentai 
Stevan Sremac Általános Iskola  beszüntetéséről szóló rendelettel, 2019. augusztus 31-ével 
bezárólag.   
 

16. szakasz  
 

A  jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől  számított nyolcadik 
napon lép  hatályba.   
 
Szerb Köztársaság  
Zenta község       Pataki Tibor  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 61-9/2019-I  
Kelt: 2019. július 19-én 
Z e n t a  
 

Indokolás:  
 

A  Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. március 21-én tartott ülésén, miután beszerezte 
a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának   az előzetes véleményét, száma 
V/Z/85/2019, kelt  2019. március  20-án, meghozta Zenta  község területén  a  nyilvános 
általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2019. sz.).  
 
A Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi Kormánya 2019. június 19-én, a  022-326/2019-
es számú végzésével jóváhagyását  adta  a fent  felsorolt, Zenta  község területén  a  
nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletre.  
 
A fent felsorolt, Zenta  község területén  a  nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló 
rendelet szerint egy általános iskola – a zentai Stevan Sremac Általános Iskola és  a  zentai 
Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  helyett:  
 
„Zenta község területén az általános oktatást és nevelést az alábbiakban valósítjuk meg:  

- négy (4) általános  törzsiskola és három (3) kihelyezett tagozat az elsőtől a negyedik 
osztályosok számára, illetve  a nyolcadik osztályra,  

- egy (1) általános törzsiskola a  zenei oktatásra és négy (4) kihelyezett tagozat az 
elsőtől hatodikos tanulók oktatására.  

 
Az iskolák hálózatát  a nyilvános általános iskolák képzik, amelyek  az általános  oktatás és 
nevelés tevékenységét látják el a székhelyükön és a székhelyükön kívül,   kihelyezett 
tagozatok szervezésével  Zenta  község területén,  illetve  egy  kihelyezett  tagozat Csóka 
község területén.  
 
Az iskolahálózatot alkotják:  
1. A zentai  Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta, Makszim Gorkij 1-es szám,  
2. A zentai Petőfi Sándor  Általános Iskola,  Zenta, Árpád utca 83-as szám,  
3. A zentai Thurzó Lajos Általános  Iskola, Zenta, Vasút sor 44-es szám,  
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4. A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola, Tornyos, Radnóti Miklós 12-es szám 
5. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zenta, Fő u. 36-os szám.  
 
A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola keretében szervezik a  kihelyezett tagozatot, éspedig  
a   Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot, Felsőhegyen,  Nagy köz 37/a szám.  
 
A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola keretében két kihelyezett tagozatot    
szerveznek, éspedig:  
1. Kevi Kihelyezett Tagozat, Kevi, Kossuth Lajos 6-os szám, és  
2. Bogaras Kihelyezett Tagozat, Bogaras, Marsall Tito 25-ös szám.   
 
Minden   általános  iskolában és a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett  Tagozaton,  
a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolában az oktatási-nevelési   munkát   az elsőtől  a  
nyolcadik osztályig bonyolítják.   
 
A Kevi és Bogaras Kihelyezett Tagozatokon, a tornyosi Tömörkény István Általános 
Iskolában az oktatási-nevelési munkát  az elsőtől a negyedik osztályos tanulókig  bonyolítják   
kombinált tagozatokon.   
 
A fejlődésben gátolt  tanulók általános  oktatása  és  nevelése   a  zentai Thurzó Lajos 
Általános Iskolában, a  tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában és  a  zentai  Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett Tagozatán 
bonyolódik.  
A fejlődésben gátolt  tanulók  oktatása és  nevelése  az  elsőtől a nyolcadik osztályig folyik.   
 
A felnőttek  általános oktatása és nevelése  a  zentai Petőfi Sándor  Általános  Iskolában  
folyik Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt.  
A felnőttek  általános oktatása  és  nevelése  az  elsőtől a harmadik ciklusig terjed.  
 
A zentai Stevan  Mokranjac Alapfokú Zeneiskola keretében négy kihelyezett tagozat van, 
éspedig:  
1. A Csókai Kihelyezett Tagozat, Branko Radičević 11-es szám,  
2. A Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat,   Kis köz 59-es szám,  
3. A Tornyosi Kihelyezett Tagozat,  Sveti Stevan 3-as szám,  
4. A Zentai Kihelyezett  Tagozat,  Fő  tér 4-es szám. 
 
A zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában az oktatási  nevelési munkát  az elsőtől 
a  hatodik osztályig  folytatják,   éspedig a  kihelyezett tagozatokban is.” 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakasza előirányozza: 
 
„„Az intézményt alapíthatja a  Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi  
önkormányzati egység, a  nemzeti kisebbségek nemzeti  tanácsa és  más  jogi vagy 
természetes személy. Az alapítóval szemben   az intézmény lehet  nyilvános intézmény vagy 
magánintézmény. A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati 
egység alapítója a nyilvános  intézménynek.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 91. szakasza előirányozza:  
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„Az intézményt alapíthatja a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egység,ha:  
1) fennáll a szükséglet   a gyermekek oktatására és nevelésére,  a  tanulók oktatására és 
nevelésére vagy  a  felnőttek oktatására bizonyos területen,  
2) van  oktatási és nevelési programja  
3) biztosított eszközei vannak   az alapításra és munkára.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 118. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák:  
„A miniszter  kinevezi az intézmény időszakos   igazgatási szervét,  ha  a helyi  
önkormányzati egység   nem nevezi ki az igazgatási szervet  az előzőleg az igazgatási szervbe  
kinevezett tagok  a  mandátumának leteltéig.  
Az intézmény időszakos igazgatási szervének a mandátuma a helyi önkormányzati egység 
által   az új igazgatási szerv  kinevezéséig tart.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 125. szakaszának rendelkezése 
előirányozza:  „Az intézmény megbízott  igazgatóját,  amelynek a székhelye  a Vajdaság 
Autonóm Tartomány területén van,  az autonóm tartomány hatásköri szerve nevezi ki-„  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 185. szakaszának 1. bekezdése  
előirányozza:  
„A 4.  szakasz 8. bekezdésében, a  28. szakasz 5. és  6. bekezdésében, az 52. szakasz  5. 
bekezdésében, a 67. szakasz 4.  bekezdésében,  a  81. szakaszban, a 93. szakasz  2. 
bekezdésében,  a  94. szakasz 5. bekezdésében, a  95. szakaszban, a 98. szakasz 6. és  9. 
bekezdésében, a  104. szakasz 5-7. bekezdésében és 10. bekezdésében,  a  105. szakasz 3. és 
4. bekezdésében, a  106. szakasz  1. bekezdésében,  3-5. bekezdésében  és  8, 9. és 11. 
bekezdésében,  a  107. szakasz 3. bekezdésében, a  117. szakasz   6. és 7. bekezdésében, a  
118.  szakasz 1. bekezdésében, a  122. szakaszban (az igazgató  vizsgatételi teendői),  a  125. 
szakasz 2. bekezdésében, a 126. szakasz 3. bekezdésében,  a  132. szakaszban (a titkári 
teendőkre az engedélyre  a  vizsga letétele) és  a  145. szakaszban (az engedélyre  a vizsga 
letétele)  megállapított teendőket    az autonóm tartományra  bízzuk. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 
79/2005. – más törv., és 83/2014. sz.)  3. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák: „A törvénnyel megállapított jogok  és   a  törvénnyel  megállapított más 
érdekek  megvalósításának biztosítása céljából a  következők terén: oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés,   tanulói és hallgatói életszínvonal, egészségvédelem, szociális védelem, 
társadalmi gondoskodás a gyermekekről,  szociális biztosítás,  az állatok egészségvédelme,   
intézmények alapulnak.”  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény 4. szakaszának a rendelkezése előirányozza: „Az 
intézmény, vállalat és a tevékenység, illetve teendők ellátásának más formája megszervezését 
a jelen törvény  3. szakasza szerint megalapíthatja: a Köztársaság, az autonóm tartomány, a  
város, a község és  más  jogi és természetes személyek.”  
 
A  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. 
– más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-
testület, összhangban a törvénnyel,   szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és 
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szervezeteket alapít, amelyet  a  község statútuma állapít meg  és   gyakorolja  a  működésük 
feletti felügyeletet.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. 
bekezdésének 11) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a  
törvénnyel intézményeket  és  szervezeteket  alapít   az  iskoláskor előtti   oktatás  és  nevelés, 
az általános oktatás és  kultúra  terén, amely jelentős   a  község és a nemzeti  közösségek 
számára a szociális védelem, az elsődleges   egészségvédelem, a   testnevelés, a  sport, az 
ifjúság, a gyermekvédelem és  a  turizmus terén, és  figyelemmel kíséri és biztosítja  azok 
működését.”  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője a  végzésével megerősítette  a  zentai Petőfi Sándor   Általános 
Iskola megalapításáról szóló  rendeletet  és utalta  a  Községi Képviselő-testület elé  annak   
megvitatása és elfogadása céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  a Községi Tanács  javaslatát  meghozta  
a  zentai Petőfi Sandor   Általános Iskola megalapításáról szóló  rendeletet.  
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. bekezdése, a 
közszolgálatokról szóló törvény (az  SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 79/2005. 
– más törv., és 83/2014. sz.)  4. szakasza, a  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK
Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 
83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. – más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) 
pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. 
szakasza  1. bekezdésének 11) pontja alapján  a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. 
július 19-én tartott ülésén  meghozta az alábbi  

R E N D E L E T E T  
A TORNYOSI TÖMÖRKÉNY  ÁLTALÁNOS ISKOLA MEGALAPÍTÁSÁRÓL 

1. szakasz

A  képviselő-testület  megalapítja  a tornyosi Tömörkény István Általános Iskolát (a 
továbbiakban: iskola) az  oktatási és nevelési  tevékenység ellátására.   

A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola keretében két kihelyezett tagozatot 
szerveznek, éspedig:  
1. Kevi Kihelyezett Tagozatot, Kevin és
2. Bogaras Kihelyezett Tagozatot, Bogarason.

2. szakasz

Az iskola az  üzletvitelét a  következő néven folytatja: Tömörkény István Általános Iskola,  

3. szakasz

Az iskola székhelye Tornyos, a  Radnóti Miklós utca 12-es szám alatt van.  

4. szakasz

Az iskola  tevékenysége általános oktatás és nevelés (Kód: 8520).  

5. szakasz

Az  iskola megalapítására,  szervezetére  és  munkájára  a  közszolgálatokról,  az általános 
iskoláról szóló jogszabályokat és  az  oktatási és nevelési rendszer  alapjairól szóló  törvényt 
kell alkalmazni.   

6. szakasz

Az iskola  megalapításához  és munkájának megkezdéséhez  az eszközöket, a zentai  Stevan 
Sremac Általános Iskola,  amelyet  beszüntetünk   a  zentai Stevan Sremac Általános Iskola 
beszüntetéséről szóló rendelettel,  tornyosi Tömörkény István Kihelyezett Tagozatа,  bogarasi 
Bogaras Kihelyezett Tagozata és  kevi Kevi Kihelyezett Tagozata eszközei képezik,   a  2019. 
augusztus  31-i  mérleg állásával.   

Az iskola tevékenységének az ellátásához az eszközöket a  törvénnyel összhangban   kell 
biztosítani.  
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7. szakasz  

 
Az iskola  a  munkáját  2019. szeptember 1-jével kezdi meg.  
 

8. szakasz  
 

Az  iskola  az általános oktatást és nevelést  az oktatási és tanulási terv és program  szerint 
valósítja meg  az általános iskola elsőtől nyolcadik osztályáig, kezdve  a  2019/2020-as 
tanévtől.   
 
Az  általános  oktatás és  nevelés   oktatási és tanulási tervét és programját az iskola szerb és 
magyar nyelven valósítja meg.   
 

9. szakasz 
 

Az iskola iskolaszékének a kinevezéséig a  Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri  szerve  
időszakos  iskolaszéket alakít, amelynek 9 tagja van.  
 

10. szakasz  
 

Az iskola időszakos  iskolaszéke:  
1. meghozza  az iskola alapszabályát   a  kinevezésétől számított 8 napon belül. 
2. meghozza  az iskola  iskolai  programját  és  éves  munkatervét,  
3 más teendőket is  ellát az iskolaszék hatásköréből, amelyeket  a törvény állapít meg.   

 
11. szakasz  

 
Az iskola igazgatójának  a  megválasztásáig annak teendőit   az iskola  megbízott igazgatója  
látja  el, akit   a Vajdaság Autonóm Tartomány hatásköri szerve nevez ki.  
 

12.  szakasz  
 

Az iskola  meghozza  az általános aktusokat az iskola alapszabályának meghozatalától 
számított  15 napon belül.  
 

13. szakasz  
 
A  tanulók, akik  megkezdik  az általános  oktatás és nevelés megszerzését a November 11. 
Kihelyezett Tagozaton a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolában,  amelyet  beszüntetünk   
a zentai Stevan Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel,   folytatják  az 
iskolában az általános  oktatás és nevelés megszerzését 2019. szeptember 1-jétől.  
 

14. szakasz   
 

Az iskola munkájának a megkezdése napjával átveszi a  foglalkoztatottakat a tornyosi 
Tömörkény István Kihelyezett Tagozatból, a bogarasi Bogaras Kihelyezett Tagozatból és a 
kevi Kevi Kihelyezett Tagozatból, és  a  zentai Stevan Sremac Általános Iskolából, amelyet   
a zentai Stevan Sremac Általános Iskola beszüntetéséről szóló  rendelettel  beszüntetünk.  
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15. szakasz  

 
Az iskola  köteles  átvenni a törzskönyveket  és  más nyilvántartást az eszközöket  illetően  
a jelen rendelet   6. szakaszából,  a  tanulókat  a  13. szakaszából és  a  foglalkoztatottakat  a  
14. szakaszából  a zentai Stevan Sremac Általános Iskolától, amelyet  beszüntetünk  a  zentai 
Stevan Sremac Általános Iskola  beszüntetéséről szóló rendelettel, 2019. augusztus 31-ével 
bezárólag.   
 

16. szakasz  
 

A  jelen rendelet  Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől  számított nyolcadik 
napon lép  hatályba.   
 
Szerb Köztársaság  
Zenta község       Pataki Tibor  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő testület elnökhelyettese   
Szám: 61-12/2019-I  
Kelt: 2019. július 19-én 
Z e n t a  
 

Indokolás:  
 
A  Zentai Községi Képviselő-testület  a  2019. március 21-én tartott ülésén, miután beszerezte 
a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának   az előzetes véleményét, száma 
V/Z/85/2019, kelt  2019. március  20-án, meghozta Zenta  község területén  a  nyilvános 
általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2019. sz.).  
 
A Vajdaság Autonóm Tartomány tartományi Kormánya 2019. június 19-én, a  022-326/2019-
es számú végzésével jóváhagyását  adta  a fent  felsorolt, Zenta  község területén  a  
nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló rendeletre.  
 
A fent felsorolt, Zenta  község területén  a  nyilvános általános iskolák  hálózatáról szóló 
rendelet szerint egy általános iskola – a zentai Stevan Sremac Általános Iskola és  a  zentai 
Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  helyett:  
 
„Zenta község területén az általános oktatást és nevelést az alábbiakban valósítjuk meg:  

- négy (4) általános  törzsiskola és három (3) kihelyezett tagozat az elsőtől a negyedik 
osztályosok számára, illetve  a nyolcadik osztályra,  

- egy (1) általános törzsiskola a  zenei oktatásra és négy (4) kihelyezett tagozat az 
elsőtől hatodikos tanulók oktatására.  

 
Az iskolák hálózatát  a nyilvános általános iskolák képzik, amelyek  az általános  oktatás és 
nevelés tevékenységét látják el a székhelyükön és a székhelyükön kívül,   kihelyezett 
tagozatok szervezésével  Zenta  község területén,  illetve  egy  kihelyezett  tagozat Csóka 
község területén.  
 
Az iskolahálózatot alkotják:  
1. A zentai  Stevan Sremac Általános Iskola, Zenta, Makszim Gorkij 1-es szám,  
2. A zentai Petőfi Sándor  Általános Iskola,  Zenta, Árpád utca 83-as szám,  
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3. A zentai Thurzó Lajos Általános  Iskola, Zenta, Vasút sor 44-es szám,  
4. A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola, Tornyos, Radnóti Miklós 12-es szám 
5. A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola, Zenta, Fő u. 36-os szám.  
 
A zentai Petőfi Sándor Általános Iskola keretében szervezik a  kihelyezett tagozatot, éspedig  
a   Csokonai Vitéz Mihály Kihelyezett Tagozatot, Felsőhegyen,  Nagy köz 37/a szám.  
 
A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola keretében két kihelyezett tagozatot    
szerveznek, éspedig:  
1. Kevi Kihelyezett Tagozat, Kevi, Kossuth Lajos 6-os szám, és  
2. Bogaras Kihelyezett Tagozat, Bogaras, Marsall Tito 25-ös szám.   
 
Minden   általános  iskolában és a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett  Tagozaton,  
a zentai Petőfi Sándor Általános Iskolában az oktatási-nevelési   munkát   az elsőtől  a  
nyolcadik osztályig bonyolítják.   
 
A Kevi és Bogaras Kihelyezett Tagozatokon, a tornyosi Tömörkény István Általános 
Iskolában az oktatási-nevelési munkát  az elsőtől a negyedik osztályos tanulókig  bonyolítják   
kombinált tagozatokon.   
 
A fejlődésben gátolt  tanulók általános  oktatása  és  nevelése   a  zentai Thurzó Lajos 
Általános Iskolában, a  tornyosi Tömörkény István Általános Iskolában és  a  zentai  Petőfi 
Sándor  Általános  Iskola felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály  Kihelyezett Tagozatán 
bonyolódik.  
A fejlődésben gátolt  tanulók  oktatása és  nevelése  az  elsőtől a nyolcadik osztályig folyik.   
 
A felnőttek  általános oktatása és nevelése  a  zentai Petőfi Sándor  Általános  Iskolában  
folyik Zentán, az Árpád u. 83-as szám alatt.  
A felnőttek  általános oktatása  és  nevelése  az  elsőtől a harmadik ciklusig terjed.  
 
A zentai Stevan  Mokranjac Alapfokú Zeneiskola keretében négy kihelyezett tagozat van, 
éspedig:  
1. A Csókai Kihelyezett Tagozat, Branko Radičević 11-es szám,  
2. A Felsőhegyi Kihelyezett Tagozat,   Kis köz 59-es szám,  
3. A Tornyosi Kihelyezett Tagozat,  Sveti Stevan 3-as szám,  
4. A Zentai Kihelyezett  Tagozat,  Fő  tér 4-es szám. 
 
A zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskolában az oktatási  nevelési munkát  az elsőtől 
a  hatodik osztályig  folytatják,   éspedig a  kihelyezett tagozatokban is.” 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  
88/2017., 27/2018. – más törv.,  és 10/2019. sz.) 90. szakaszának 1. és 3. bekezdései 
előirányozzák: 
„Az intézményt alapíthatja a  Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány, a helyi  
önkormányzati egység, a  nemzeti kisebbségek nemzeti  tanácsa és  más  jogi vagy 
természetes személy. Az alapítóval szemben   az intézmény lehet  nyilvános intézmény vagy 
magánintézmény. A Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati 
egység alapítója a nyilvános  intézménynek.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 91. szakasza előirányozza:  
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„Az intézményt alapíthatja a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány és a helyi 
önkormányzati egység,ha:  
1) fennáll a szükséglet   a gyermekek oktatására és nevelésére,  a  tanulók oktatására és 
nevelésére vagy  a  felnőttek oktatására bizonyos területen,  
2) van  oktatási és nevelési programja  
3) biztosított eszközei vannak   az alapításra és munkára.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 118. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák:  
„A miniszter  kinevezi az intézmény időszakos   igazgatási szervét,  ha  a helyi  
önkormányzati egység   nem nevezi ki az igazgatási szervet  az előzőleg az igazgatási szervbe  
kinevezett tagok  a  mandátumának leteltéig.  
Az intézmény időszakos igazgatási szervének a mandátuma a helyi önkormányzati egység 
által   az új igazgatási szerv  kinevezéséig tart.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 125. szakaszának rendelkezése 
előirányozza:  „Az intézmény megbízott  igazgatóját,  amelynek a székhelye  a Vajdaság 
Autonóm Tartomány területén van,  az autonóm tartomány hatásköri szerve nevezi ki-„  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 185. szakaszának 1. bekezdése  
előirányozza:  
„A 4.  szakasz 8. bekezdésében, a  28. szakasz 5. és  6. bekezdésében, az 52. szakasz  5. 
bekezdésében, a 67. szakasz 4.  bekezdésében,  a  81. szakaszban, a 93. szakasz  2. 
bekezdésében,  a  94. szakasz 5. bekezdésében, a  95. szakaszban, a 98. szakasz 6. és  9. 
bekezdésében, a  104. szakasz 5-7. bekezdésében és 10. bekezdésében,  a  105. szakasz 3. és 
4. bekezdésében, a  106. szakasz  1. bekezdésében,  3-5. bekezdésében  és  8, 9. és 11. 
bekezdésében,  a  107. szakasz 3. bekezdésében, a  117. szakasz   6. és 7. bekezdésében, a  
118.  szakasz 1. bekezdésében, a  122. szakaszban (az igazgató  vizsgatételi teendői),  a  125. 
szakasz 2. bekezdésében, a 126. szakasz 3. bekezdésében,  a  132. szakaszban (a titkári 
teendőkre az engedélyre  a  vizsga letétele) és  a  145. szakaszban (az engedélyre  a vizsga 
letétele)  megállapított teendőket    az autonóm tartományra  bízzuk. 
 
A közszolgálatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/1991., 71/1994., 
79/2005. – más törv., és 83/2014. sz.)  3. szakasza 1. bekezdésének a rendelkezései 
előirányozzák: „A törvénnyel megállapított jogok  és   a  törvénnyel  megállapított más 
érdekek  megvalósításának biztosítása céljából a  következők terén: oktatás, tudomány, 
kultúra, testnevelés,   tanulói és hallgatói életszínvonal, egészségvédelem, szociális védelem, 
társadalmi gondoskodás a gyermekekről,  szociális biztosítás,  az állatok egészségvédelme,   
intézmények alapulnak.”  
 
 
A közszolgálatokról szóló törvény 4. szakaszának a rendelkezése előirányozza: „Az 
intézmény, vállalat és a tevékenység, illetve teendők ellátásának más formája megszervezését 
a jelen törvény  3. szakasza szerint megalapíthatja: a Köztársaság, az autonóm tartomány, a  
város, a község és  más  jogi és természetes személyek.”  
 
A  helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005. – más törv., 81/2005. – kiig., más törv., 83/2005. – kiig., más törv. és   83/2014. sz. 
– más törv.) 32. szakasza  1. bekezdésének 8) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-
testület, összhangban a törvénnyel,   szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és 
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szervezeteket alapít, amelyet  a  község statútuma állapít meg  és   gyakorolja  a  működésük 
feletti felügyeletet.”  
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. 
bekezdésének 11) pontja előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a  
törvénnyel intézményeket  és  szervezeteket  alapít   az  iskoláskor előtti   oktatás  és  nevelés, 
az általános oktatás és  kultúra  terén, amely jelentős   a  község és a nemzeti  közösségek 
számára a szociális védelem, az elsődleges   egészségvédelem, a   testnevelés, a  sport, az 
ifjúság, a gyermekvédelem és  a  turizmus terén, és  figyelemmel kíséri és biztosítja  azok 
működését.”  
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok 
meghatalmazott javaslattevője a  végzésével megerősítette  a  tornyosi Tömörkény István   
Általános Iskola megalapításáról szóló  rendeletet  és utalta  a  Községi Képviselő-testület elé  
annak   megvitatása és elfogadása céljából.  
 
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta  a Községi Tanács  javaslatát  meghozta  
a  tornyosi Tömörkény István    Általános Iskola megalapításáról szóló  rendeletet.  
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 103/2015., 
99/2016. és 113/2017. és  95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 30. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. július 02-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció nyitásáról 

I. 
A helyi önkormányzat  költségvetési   pénzalapja  eszközeinek a használatáról szóló 

szerződés alapján,  új projektumot nyitunk  az 5. fejezetben,  15-ös programban: Helyi önkormányzat, 
aktivitás  0001 A helyi  önkormányzat  és  a városi községek működése, projektum: 0602-09  Az E 
képviselő-testületi rendszer felülépítése,  130-as   funkcionális osztályozás,  finanszírozási forrás  07, 
77/1-es pozíció, 512200-ás közgazdasági osztályozás Adminisztrációs felszerelés 648.000,00 dinárral.  

II. 
Összhangban a költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 

54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017. és  95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakaszának 8. 
bekezdésével  a nagy értékű  rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben   a  Köztársaságtól  a 
községi szint javára (kontó: 733251) növekszik  648.000,00 dinárral.   

III. 
A jelen határozat  I. szakasza szerinti  eszközök céleszköz jellegűek és  a  projektummal 

előirányozott rendeltetésre kell felhasználni.   

I. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a  

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

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

Indoklás 

A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza  előirányozza,  hogy kivételesen,  abban az 
esetben, ha  az egyik hatalmi szint az aktusával a másik hatalmi szintnek céleszközöket választ ki, 
mint az adomány leszerződése,  amelynek összegét nem lehetet  tudni a költségvetés  meghozatalának 
az eljárásában,  a  közigazgatási szervnek a  pénzügyekben hatáskörrel rendelkező   osztálya ezen 
aktus alapján  megfelelő appropriációt nyit ennek alapján a kiadások  végrehajtása céljából.   
A költségvetési  bevételek és jövedelmek  egyensúlyban kell, hogy legyenek  a  költségvetési  
kiadásokkal és költségekkel.   

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-32 /2019-II   Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 02-án       Zenta község polgármestere  
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016., 113/2017. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. június 25-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

A zentai Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ   appropriáció növelési iránti  
kérelem alapján, kelt 2019.06.17-én  az adományról szóló szerződés alapján,  növeljük az  
appropriációt      az 5.  részben  Községi Közigazgatási Hivatal, fejezet 5.05, program 13: A 
kultúra  és a  tájékoztatás fejlesztése, Programaktivitás: 1201-0001– a  műhelyi művelődési 
intézmények működése, funkció 820,  finanszírozási forrás  08 – természetes és jogi személyek 
önkéntes  átutalásai,   közgazdasági osztályozás 423 – szerződéses szolgáltatások 25.000,00 
dináros összeggel. 

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016. és 113/2017. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban,    a 
természetes és  jogi személyek folyó önkéntes átutalásai  a  községi szint  javára  (kontó: 744151) 
növekszik  25.000,00 dinárral, éspedig   7.156.000,00 dinárról 7.181.000,00 dinárra.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 
szerződéssel előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

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

 A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  az 
esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával céleszközöket 
választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  nem lehetett 
ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv  pénzügyekben   
hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő appropriációt ennek 
alapján a  kiadások végrehajtására. 
A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-29/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. június 25.                                 Zenta község polgármestere  
Zenta        
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  
Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
14/2018. sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. 
sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. június 25-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció változásáról 

I. 
A jelen határozattal  eszközöljük az appropriációk következő módosítását Zenta község  

2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet 8. szakaszának a táblázatos részében, az 5. fejezetben 
Községi Közigazgatási Hivatal 

A 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem – Szociális Védelmi Központ 
Programaktivitás: 0001- egyszeri segélyek és a segélyek más formái, 01-es finanszírozási forrás, 
44-es  pozíció,  421-es közgazdasági osztályozás –Állandó költségek a 2.290.000,00 dináros 
összeg csökken  120.000,00 dinárral  és  2.170.000,00 dinárt tesz  ki.   

A 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem – Szociális Védelmi Központ 
Programaktivitás: 0001- egyszeri segélyek és a segélyek más formái, 01-es finanszírozási 

forrás,  44-es  pozíció,  422-es közgazdasági osztályozás –Utazási költségek,   120.000,00 dináros 
összeg növekszik  és 220.000,00 dinárt tesz  ki.   

II. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

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

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-30/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. június 15-én Zenta község polgármestere 
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, 
kapcsolatban  Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. június 26-
án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció változásáról 

I. 
A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta 

község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet 5. részben Községi Közigazgatási 
Hivatal, fejezet  5.00.03 Zentai Gimnázium 

A 2003-as  program keretében: Középfokú oktatás és nevelés 
Programaktivitás: 0001 A középiskolák működése 01,  184-es  pozíció,  463000-es 

közgazdasági osztályozás –Átutalások más hatalmi szinteknek,  a 26.361.000,00 dináros 
összeg változatlan marad,  és   annak keretében a rendeltetési kontó 421200-Energetikai 
szolgáltatások – csökken 250.000.00 dinárra,  a  rendeltetési kontó 512100-közeledési 
felszerelés csökken   20.000,00 dináros összeggel, a 421900 – Egyéb nem említett  költségek  
növekszik  15.000,00 dinárral,  a  rendeltetési kontó 426900- Különös rendeltetésű anyag 
növekszik  80.000,00 dináros összeggel, a rendeltetési  kontó  425100-Az épületek  és 
létesítmények folyó javítása és karbantartása növekszik 30.000,00 dináros összeggel,  a 
rendeltetési kontó 425200- A felszerelés  folyó javítása és karbantartása növekszik 
110.000,00 dinárral, a rendeltetési kontó 426100 -  Adminisztrációs anyag növekszik 
10.000,00 dinárra, a rendeltetési kontó 426300 -  Oktatási anyag és  a  foglalkoztatottak 
továbbképzése  növekszik 25.000,00 dináros összeggel.   

II. 
A jelen határozat I. szakasza szerinti  appropriáció változását a  184-es pozíció 

keretében az eszközök szerkezetének  nem megfelelő tervezése okozta.  

III. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

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

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-28/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. június 25-én              Zenta község polgármestere 
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016., 113/2017. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, kapcsolatban  Zenta  község 
2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. 
szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  5/2019. sz.) 61. szakasza 
alapján a  község polgármestere  2019. június 27-én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció növeléséről 

I. 

A zentai „Снежана“ – Hófehérke Óvoda   appropriáció növelési iránti  kérelem alapján, 
kelt 2019.05.30-án  az adományról szóló szerződés alapján,  növeljük az  appropriációt      az 5. 
részben  Községi Közigazgatási Hivatal, fejezet 5.01, program 8: Iskoláskor előtt  oktatás és 
nevelés, Programaktivitás: 2001-0001– az iskoláskor előtti oktatás és nevelés  működése és 
megvalósítása, funkció 911,  finanszírozási forrás  08 – természetes és jogi személyek önkéntes 
átutalásai,   közgazdasági osztályozás 511 –  épületek és építési létesítmények 5.620.000,00 
dináros összeggel. 

II. 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 142/2014., 
103/2015., 99/2016. és 113/2017. sz.) 5. szakaszának 8. bekezdésével összhangban,    a 
természetes és  jogi személyek folyó önkéntes átutalásai  a  községi szint  javára  (kontó: 744151) 
növekszik  5.620.000,00 dinárral, éspedig 7.181.000,00 dinárról 12.801.000,00 dinárra.  

III. 

A jelen határozat I. szakasza szerinti pénzeszközök rendeltetésszerű jellegűek és csak a 
szerződéssel előirányozott rendeltetésre fogjuk használni.  

IV. 

A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 
költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

V. 

A jelen határozatot közzé kell  tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 
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Indoklás:  
 

 A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza előirányozza, hogy kivételesen,  az 
esetben, ha az  egyik  hatalmi szint  a  másik  hatalmi szintnek    az aktusával céleszközöket 
választ  ki,  mint  ahogyan az adományról szóló szerződés, amelynek összege  nem lehetett 
ismeretes a költségvetés meghozásának az eljárásában,   a  közigazgatási  szerv  pénzügyekben   
hatáskörrel rendelkező szerve ezen aktus alapján   megnyitja  a  megfelelő appropriációt ennek 
alapján a  kiadások végrehajtására. 
A költségvetési bevételek és jövedelmek egyensúlyban kell, hogy legyenek a költségvetési   
kiadásokkal és  költségekkel.   
 
 
Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-35/2019-II     Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. június 27.                                 Zenta község polgármestere  
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, 
kapcsolatban  Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. június 27-
én  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció változásáról 

I. 
A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta 

község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet 5. részben Községi Közigazgatási 
Hivatal, fejezet 5.07 Снежана – Tornyos Helyi Közösség. 

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat  általános szolgáltatásai 
Programaktivitás: 0002 A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás,  

320-as  pozíció,  421-es közgazdasági osztályozás –Állandó költségek a 105.000,00 dináros 
összeg csökken  9.071,20,00 dinárral  és  96.028,80 dinárt tesz  ki.   

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat  általános szolgáltatásai 
Programaktivitás: 0002 A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 

324-es  pozíció,  425-ös közgazdasági osztályozás –Folyó javítások és karbantartás a 
69.188,00 dináros összeg csökken  6.918,80 dinárral  és  62.269,20 dinárt tesz  ki.   

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat  általános szolgáltatásai 
Programaktivitás: 0002 A helyi közösségek működése, 01-es finanszírozási forrás, 

328-as  pozíció,  512-es közgazdasági osztályozás –Gépek és felszerelés növekszik 15.990,00 
dináros összeggel   és  15.990,00 dinárt tesz  ki.   

II. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

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

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-34/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. június 26-án Zenta község polgármestere 
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 5. szakasza alapján, 
kapcsolatban  Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 32. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta Község 
Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. július 02-
án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T  
az appropriáció változásáról 

I. 
A jelen határozattal  eszközöljük    az appropriációk következő módosítását Zenta 

község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet 5. részben Községi Közigazgatási 
Hivatal. 

A 0602-es  program keretében: A helyi önkormányzat   általános szolgáltatásai 
Projektum: 0602-08 Zenta község   tulajdonában  levő létesítmények  folyó 

karbantartása és javítása, 01-es finanszírozási forrás,  83-as  pozíció,  511000-ás 
közgazdasági osztályozás –Épületek és építési létesítmények a 10.000.000,00 dináros összeg 
csökken  1.000.000,00 dinárral. 

A 0602-es program keretében: A helyi önkormányzat   általános szolgáltatásai 
Projektum: 0602-01 Az általános iskolai tanulók  utaztatása, 01-es finanszírozási 

forrás,  183/1-es  pozíció,  472000-es közgazdasági osztályozás –Szociális védelmi térítések   
a  költségvetésből az 1.800.000,00 dináros összeg növekszik  1.000.000,00 dinárral,  

II. 
A jelen határozat I. szakasza szerinti  appropriáció változását a  183/1-es pozíció 

keretében az eszközök szerkezetének  nem megfelelő tervezése okozta.  

III. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

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

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-31/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 02-án          Zenta község polgármestere  
Zenta   
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A költségvetési rendszerről szóló  törvény (az SZK  Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/3013. sz. – kiig., 108/2013., 
142/2014., 103/2015., 99/2016. és 113/2017., 95/2018. és 31/2019. sz.) 61. és 69. szakasza 
alapján, kapcsolatban  Zenta  község  2019-es évi költségvetéséről szóló rendelet (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  14/2018. sz.) 18. szakaszával és Zenta község statútuma (Zenta 
Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 61. szakasza alapján a  község polgármestere  2019. 
július 02-án  meghozta az alábbi  

H A T Á R O Z A T O T 
a folyó költségvetési  tartalékok  használatáról 

I. 
Zenta község 2019-es évi költségvetéséről szóló rendeletben megállapított 

eszközökből, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal  
A 15-ös program  keretében: Helyi önkormányzat  
programaktivitás: 0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok,  funkcionális osztályozás 

160,    finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 85-ös pozíción, 499000-ás 
közgazdasági osztályozás  - folyó  költségvetési tartalékok 847.959,67 dináros összegben, 
jóváhagyjuk  az eszközök használatát összesen 69.600,00 dináros összegben  a 77/1-es  
pozíció, 512200-ás  közgazdasági osztályozás   Adminisztrációs  felszerelés  növelésére 
19.200,00 dinárral és  új, 77/2-es pozíció nyitását, 423500 közgazdasági osztályozás – 
Szakmai szolgáltatások 50.400,00 összegben,  az 5. fejezetben a 15-ös programban Helyi 
önkormányzat,  Aktivitás: 0001 A helyi önkormányzat és városi községek működése, 
Projektum: 0602-09 – Az E képviselő-testületi   rendszer felülépítése,  130-as  funkcionális 
osztályozás,  finanszírozási forrás  01.  

II. 
A jelen határozat I. pontja szerinti  eszközök  céleszköz jellegűek és  a  projektummal 

előirányozott rendeltetésre  kell felhasználni  .   

III. 
A határozat megvalósításáról Zenta község Községi Közigazgatási Hivatalának a 

költségvetési  és  pénzügyi osztálya  gondoskodik.  

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

Szerb Köztársaság   
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 400-33/2019-II  Ceglédi Rudolf, okl. építőmérnök s. k. 
Kelt: 2019. július 02-án Zenta község polgármestere 
Zenta   
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SZERKESZTŐ: 

 
Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
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