
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 9. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  az alakuló ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT   
A MANDÁTUM-HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

I. 

A mandátum-hitelesítő bizottság összetételébe az alábbi személyeket választjuk: 
1. Vujačić Igor az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért  választói jegyzékről – ELNÖKNEK.
2. Pósa Sós Teodóra a Vajdasági Magyar Szövetség  - Pásztor István választói jegyzékről –
TAGNAK, 
3. Búrány Katalin, a  Sándor  József – Polgárok Csoportja Polgári Mozgalom Zentáért –
választói jegyzékről. 

II. 

A mandátum-hitelesítő bizottság feladata, hogy megállapítsa Zenta Község Választási 
Bizottságának jelentése alapján a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői megválasztására 
lefolytatott választásokról, amelynek megtartására  2020. június  21-én került sor a bizonylatok 
alapján minden egyes képviselő  megválasztásáról, hogy  az adatok   minden egyes képviselő 
megválasztásáról azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság  jelentéséből az adatokkal, és 
erről írásos formában   jelentést  nyújtson be a képviselő-testületnek.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Indoklás: 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 9. szakaszának 1. bekezdése 
rendelkezése előirányozza, hogy a képviselő-testület alakuló ülésének kezdetén az elnöklő 
javasolja a mandátum-hitelesítő bizottság összetételét.  
A mandátum-hitelesítő bizottságba három tag kerül megválasztásra, éspedig egy-egy tag a 
képviselő-testület legtöbb képviselői mandátumát elnyerő három választási listáról (2. bekezdés). 
Ha két vagy több választói lista azonos számú képviselői mandátummal rendelkezik, a 
mandátumhitelesítő bizottságba a tagok a több szavazatot elnyerő választási listákról kerülnek 
megválasztásra (3. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság megválasztottnak tekintendő, amennyiben elnyeri a jelenlevő 
képviselőjelöltek többségének szavazatát (4. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság elnökének a mandátum-hitelesítő bizottság legidősebb tagja 
minősül (5. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság megszűnik működni, amikor a képviselő-testület az összes 
képviselő mandátumát megerősíti (6. bekezdés). 
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 10. szakaszának 1. bekezdése 
rendelkezései előirányozzák, hogy a mandátum-hitelesítő bizottság megállapítja, hogy  az adatok   
a  képviselő megválasztásáról szóló bizonylatban  azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság   
jelentésének adataival, és  erről jelentést nyújt be  a Községi Képviselő-testületnek.  A 
mandátum-hitelesítő bizottság jelentésének tartalmaznia kell:  
1) javaslatot minden egyes képviselő mandátumának megerősítésére vonatkozóan, vagy  
2) egyes képviselők mandátuma megerősítésének elhalasztására irányuló, indokolással ellátott 
javaslatot (2. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság által a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti jelentés 
alapján egyetlen mandátum sem kerül elvitatásra, a képviselő-testület dönt a képviselői 
mandátumok nyilvános szavazással történő megerősítéséről (3. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság a jelentésében javaslatot tesz egyes képviselők 
mandátuma megerősítésének elhalasztására, erről külön szavaznak (4. bekezdés).  
A szavazásban azon képviselőjelöltek jogosultak részt venni, akiknek képviselői mandátuma 
megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik rendelkeznek a községi választási bizottság 
által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (5. bekezdés).  
Amikor a képviselő-testület a megalakítását követően dönt az új képviselők mandátumának 
megerősítéséről, a szavazásban a képviselők mellett azon képviselőjelöltek is szavazhatnak, 
akiknek képviselői mandátuma megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik 
rendelkeznek a községi választási bizottság által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (6. 
bekezdés). 
 
A  Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrend  fent felsorolt    rendelkezései  
alapján megválasztásra került a mandátum-hitelesítő bizottság a  jelen határozat rendelkező rásue 
szerinti összetételben.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község       Bradić Miladin  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület   
Szám: 020-54/2020-I   a Zentai Községi Képviselő-testület elnöklője  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 
3/2018. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  
az alakuló ülésén, amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL 

A  ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐI   VÁLASZTÁSÁRA  
2020.  JÚNIUS 21-ÉRE  KIÍRT VÁLASZTÁSOKRÓL   

I. 

A KKT elfogadja  Zenta Község Választási Bizottsága jelentését, száma 13-5-81/2020-IV, kelt  
2020. 07.02-án a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőinek  a  megválasztásáról  a  2020. 
június  21-én tartott választásokon.   

II. 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Bradić Miladin  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-57/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület  elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 10. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  az alakuló ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
A  MANDÁTUM-HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSÉNEK  ELFOGADÁSÁRÓL 

A KKT elfogadja a  mandátum-hitelesítő bizottsága jelentését, miszerint Zenta Község 
Választási Bizottsága  jelentéséből  az adatok, száma 13-5-81/2020-IV, kelt  2020.07.02-án a 
2020.08.21-én  tartott a  Zentai Községi Képviselő-testület  képviselői megválasztására 
lefolytatott választásokról  azonosak minden egyes  képviselő megválasztásáról szóló 
bizonylattal. 

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

Indoklás: 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 10. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a mandátum-hitelesítő bizottság megállapítja, hogy  az adatok   a  képviselő 
megválasztásáról szóló bizonylatban  azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság   jelentésének 
adataival, és  erről jelentést nyújt be  a Községi Képviselő-testületnek.  A mandátum-hitelesítő 
bizottság jelentésének tartalmaznia kell:  
1) javaslatot minden egyes képviselő mandátumának megerősítésére vonatkozóan, vagy
2) egyes képviselők mandátuma megerősítésének elhalasztására irányuló, indokolással ellátott
javaslatot (2. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság által a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti jelentés 
alapján egyetlen mandátum sem kerül elvitatásra, a képviselő-testület dönt a képviselői 
mandátumok nyilvános szavazással történő megerősítéséről (3. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság a jelentésében javaslatot tesz egyes képviselők 
mandátuma megerősítésének elhalasztására, erről külön szavaznak (4. bekezdés).  
A szavazásban azon képviselőjelöltek jogosultak részt venni, akiknek képviselői mandátuma 
megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik rendelkeznek a községi választási bizottság 
által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (5. bekezdés).  
Amikor a képviselő-testület a megalakítását követően dönt az új képviselők mandátumának 
megerősítéséről, a szavazásban a képviselők mellett azon képviselőjelöltek is szavazhatnak, 
akiknek képviselői mandátuma megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik 
rendelkeznek a községi választási bizottság által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (6. 
bekezdés). 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Bradić Miladin  s. k. 
Zentai Községi Képviselő-testüet  
Szám: 020-54-1/-2020-I a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének 
Kelt: 2020. augusztus 21-én  elnöklője 
Z e n t a  
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A helyhatalmi  választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és 
68/2020. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  az alakuló  ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került sor meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK 

MEGERŐSÍTÉSÉRŐL  

I. 
A KKT megerősíti Zenta  Község Képviselő-testülete  képviselői mandátumát,  akik  a  2020. 
június 21-én  tartott  választásokon  kerültek   megválasztásra, az alábbiak szerint:  

1. Todorović Dragan, született  1962.08.27-én,   mesterfokozatú közgazdász,  zentai
lakos  az АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT választási jegyékről,

2. Szűgyi Imre, született 1973.-11.08-án,   gépésztechnikus, kevi lakos,  az
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választási jegyzékről,

3. Birkás Erika,  született 1964.04.08-án,   közgazdasági technikus, zentai lakos, at
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT,választási jegyzékről

4. Anitics Slavica, született  1957.01.27-én,  vállalkozónő,  zentai lakos  az
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT választási jegyzékről,

5. Bradić Miladin, született  1955.01.02-án,  nyugdíjas, zentai lakos,  az
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT választási jegyzékről,

6. Zelić Aleksandar, született  1980.06.17-én,  úszó edző, zentai lakos,  az
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről,

7. Stojkov Igor, született  1990.01.18-án,  okl. jogász, zentai lakos,  az АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT
választói jegyzékről,

8. Vujačić Igor,   született  1966.10.01-jén,  okleveles  menedzsment mérnök –
mesterfokozattal, zentai lakos  az АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről,

9. Szabó Dékány Zsófia, született  1980.09.21-én, osztálytanító tanár – mesterfokozatú
tanító, felsőhegyi lakos, az АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ.
ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről,

10. Letity Ágota,  született 1972.03.26-án,  vegyészeti biotechnikus,  zentai lakos  az
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről,

11. Czeglédi Rudolf, született  1957.05.01-jén,   polgármester, zentai lakos a
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,

12. Sztantity Szebasztián,  született  1991.07.29-én,  vállalkozó, zentai lakos,  a
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,
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13. Pék Zoltán, született  1962.12.20-án,   népképviselő, zentai lakos,  a  VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

14. Búrány Hajnalka, született   1980.03.30-án, anyakönyvvezető, zentai lakos,  a 
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

15. Rác Szabó Márta,  született  1960.07.28-án,   főkönyvelő, zentai lakos, a  
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,  

16. Juhász Attila, született  1967.07.15-én,   a  magyar nyelv tanára, zentai lakos,  a 
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

17. Lőrinc Csongor,  született  1976.07.17-én,  a Zentai Községi Képviselő-testület  
képviselője, zentai lakos a  VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR 
ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói 
jegyzékről,   

18. Vatai Zsuzsanna, született  1960.09.28-án, helyi közösségi  titkér, zentai lakos a  
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

19. Kosiczky András,  született  1961.06.27-én,  a Zentai Községi Képviselő-testület  
képviselője, a  VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - 
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

20. Gyertyás Mónika, született  1988.09.10-én,   óvónő, zentai lakos,  a VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

21. Cipó Igor, született  1972.09.26-án,   villanyszerelő, tornyosi lakos,  a  VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

22. Bóbán József, született  1962.02.01-jén,  a polgármester tanácsadója,  felsőhegyi 
lakos, a VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

23. Pósa Sós Teodóra, született 1978.02.15-én,   testnevelő tanár,  bogarasi lakos, a  
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,   

24. Radović Tatjana,  született 1976.06.14-én,  okleveles közgazdász, zentai lakos  a  
ГРУПА ГРАЂАНА ЗАЈЕДНО ЗА БОЉУ СЕНТУ – POLGÁROK CSOPORTJA 
EGYÜTT A JOBB ZENTÁÉRТ választói jegyzékről,   

25. Győri István, született  1960.10.09-én  közgazdás – magánvállalkozó, zentai lakos a  
ГРУПА ГРАЂАНА ЗАЈЕДНО ЗА БОЉУ СЕНТУ – POLGÁROK CSOPORTJA 
EGYÜTT A JOBB ZENTÁÉRТ választói jegyzékről,   

26. Vukanić Mirjana, született 1967.10.26-án,   adminisztratív dolgozó, zentai lakos  a  
ГРУПА ГРАЂАНА ЗАЈЕДНО ЗА БОЉУ СЕНТУ – POLGÁROK CSOPORTJA 
EGYÜTT A JOBB ZENTÁÉRТ választói jegyzékről,   

27. Sándor József, született 1961.10.22-én, igazgató, zentai lakos  a ШАНДОР ЈОЖЕФ – 
ГРУПА ГРАЂАНА „ГРАЂАНСКИ ПОКРЕТ ЗА СЕНТУ“ SÁNDOR JÓZSEF – 
„POLGÁRI МOZGALOM ZENTÁÉRT” POLGÁROK CSOPORTJA választói 
jegyzékről,   

28. Búrány Katalin, született  1970.01.01-jén, etnológus, zentai lakos, a  ШАНДОР 
ЈОЖЕФ – ГРУПА ГРАЂАНА „ГРАЂАНСКИ ПОКРЕТ ЗА СЕНТУ“ SÁNDOR 

470



JÓZSEF – „POLGÁRI МOZGALOM ZENTÁÉRT” POLGÁROK CSOPORTJA 
választói jegyzékről,   

29. Berze Gizella,  született  1965.12.11-én,  tanító, zentai  lakos  a  ШАНДОР ЈОЖЕФ 
– ГРУПА ГРАЂАНА „ГРАЂАНСКИ ПОКРЕТ ЗА СЕНТУ“ SÁNDOR JÓZSEF – 
„POLGÁRI МOZGALOM ZENTÁÉRT” POLGÁROK CSOPORTJA választói 
jegyzékről.  

 

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

I n d o k l á s  
 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény  56. szakaszának rendelkezése előirányozza,  hogy  a  
képviselők mandátuma a mandátumuk megerősítésének napjával  kezdődik.   
A képviselők mandátumának   a  megerősítéséről a   képviselő-testület   dönt  az alapító ülésén.   
A képviselő-testület alapító ülését az előző választmány  képviselő-testület elnöke hívja össze, a  
választási eredmények közzétételétől számított   15  napon belül.   
Az alapítói  ülésen a  legidősebb képviselő  elnököl,  aki meghatalmazássalé  bír az alapítói  ülés  
összehívására is, ha ezt  a  törvényes határidőn   nem teszi meg az előző választmány képviselő-
testületének  elnöke.   
A képviselők mandátumának   a  megerősítéséről   a  hitelesítési  bizottság  jelentése alapján,   a  
képviselő-testület  nyilvános szavazással dönt.   A szavazásban  részt  vehetnek   a  képviselőjelöltek,  
akiknek   odaítélték a mandátumot, összhangban ezen törvény   43. szakaszával, és  akiknek   van   
bizonylatuk a  helyi önkormányzati  egység   választási bizottságától, miszerint megválasztásra 
kerültek.   
Amikor a képviselő-testület a  megalakulását követően   dönt   az új képviselők mandátumának   a  
megerősítéséről,  a szavazásban,   a  képviselők mellett   részt vehetnek a  jelöltek  is,   akiknek  
odaítélték a mandátumot   a jelen törvény  48. szakaszával   összhangban,  és  akiknek van 
bizonylatuk   a helyi  önkormányzati egység választási bizottságától, miszerint   megválasztásra 
kerültek.   
A képviselők  mandátuma  megerősítésével kapcsolatos benyújtott döntés  ellen fellebbezés   
nyújtható be a  Közigazgatási Bírósághoz,   a  helyi önkormányzati  egység   döntésének meghozatalát  
követő   48 órán belül.   
 
A helyhatalmi választásokról szóló törvény fent felsorolt  rendelkezései alapján, meghoztuk  a  
rrendelkező rész szerinti  határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Bradić Miladin  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének  
Szám: 020-33/2020-I      elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a         
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A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és 
68/2020. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 1.  pontja, 2. és  3. bekezdése  alapján  a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2020. augusztus 21-én  tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE MANDÁTUMA 

MEGSZŰNÉSÉRŐL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA  a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
STOJKOV IGOR, zentai, Tiszavirág sétány  8/19-es szám alatti  lakosét,  az 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről, lemondás  benyújtása  miatt.  

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

Indoklás: 

Stojkov Igor, zentai lakos  a  Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője  2020. augusztus  
21-én benyújtotta szóbeli lemondását a képviselői  helyre,  a Zentai Községi Képviselő-
testület ülésén.  

A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdése 1.  pontjának 
rendelkezései előirányozzák, hogy  a  képviselőnek megszűnik a mandátuma   az idő  letelte 
előtt, amelyre megválasztották: 1) lemondás benyújtásával.  A képviselő a lemondását szóban 
is benyújthatja  a helyi  önkormányzati egység   képviselő-testületének az ülésén,  és két ülés 
között pedig benyújtja   az írásos, lehitelesített alakú  nyilatkozatát (2. bekezdés).  A 
képviselő szóbeli   lemondását  követően, a képviselő-testület   haladéktalanul, ugyanazon az 
ülésén   megállapítja, hogy  a  képviselőnek megszűnt a mandátuma (3. bekezdés).  

A szóbeli lemondás alapján a Zentai Községi Képviselő-testület,  ugyanazon az ülésén, 
haladéktalanul  megállapította, hogy a  képviselőnek megszűnt a mandátuma.  

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti   határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Bradić Miladin  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének 
Szám: 020-34/2020-I      elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és 
68/2020. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 1.  pontja, 2. és  3. bekezdése  alapján  a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2020. augusztus 21-én  tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE 

MANDÁTUMÁNAK  A MEGSZŰNÉSÉRŐL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA  a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
BÚRÁNY HAJNALKA, zentai, Đure Jakšić u. 16-os   szám alatti  lakosét,  a VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-
ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről, lemondás  benyújtása  miatt.  

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

Indoklás: 

Búrány Hajnalka, zentai lakos  a  Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője  2020. 
augusztus  21-én benyújtotta szóbeli lemondását a képviselői  helyre,  a Zentai Községi 
Képviselő-testület ülésén.  

A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdése 1.  pontjának 
rendelkezései előirányozzák, hogy  a  képviselőnek megszűnik a mandátuma   az idő  letelte 
előtt, amelyre megválasztották: 1) lemondás benyújtásával.  A képviselő a lemondását szóban 
is benyújthatja  a helyi  önkormányzati egység   képviselő-testületének az ülésén,  és két ülés 
között pedig benyújtja   az írásos, lehitelesített alakú  nyilatkozatát (2. bekezdés).  A 
képviselő szóbeli   lemondását  követően, a képviselő-testület   haladéktalanul, ugyanazon az 
ülésén   megállapítja, hogy  a  képviselőnek megszűnt a mandátuma (3. bekezdés).  

A szóbeli lemondás alapján a Zentai Községi Képviselő-testület, ugyanazon az ülésén, 
haladéktalanul  megállapította, hogy a  képviselőnek megszűnt a mandátuma.  

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti határozatot.   

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Bradić Miladin  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének 
Szám: 020-35/2020-I      elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 9. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  az alakuló ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT   
A MANDÁTUM-HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG  MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

I. 

A mandátum-hitelesítő bizottság összetételébe az alábbi személyeket választjuk: 
1. Vujačić Igor az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért  választói jegyzékről – ELNÖKNEK.
2. Pósa Sós Teodóra a Vajdasági Magyar Szövetség  - Pásztor István választói jegyzékről –
TAGNAK, 
3. Búrány Katalin, a  Sándor  József – Polgárok Csoportja Polgári Mozgalom Zentáért –
választói jegyzékről. 

II. 

A mandátum-hitelesítő bizottság feladata, hogy megállapítsa Zenta Község Választási 
Bizottságának jelentése alapján a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői megválasztására  
lefolytatott választásokról, amelynek megtartására  2020. június  21-én került sor a bizonylatok 
alapján minden egyes képviselő  megválasztásáról, hogy  az adatok   minden egyes képviselő 
megválasztásáról azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság  jelentéséből az adatokkal, és 
erről írásos formában   jelentést  nyújtson be a képviselő-testületnek.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Indoklás 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 9. szakaszának 1. bekezdése 
rendelkezése előirányozza, hogy a képviselő-testület alakuló ülésének kezdetén az elnöklő 
javasolja a mandátum-hitelesítő bizottság összetételét.  
A mandátum-hitelesítő bizottságba három tag kerül megválasztásra, éspedig egy-egy tag a 
képviselő-testület legtöbb képviselői mandátumát elnyerő három választási listáról (2. bekezdés). 
Ha két vagy több választói lista azonos számú képviselői mandátummal rendelkezik, a 
mandátumhitelesítő bizottságba a tagok a több szavazatot elnyerő választási listákról kerülnek 
megválasztásra (3. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság megválasztottnak tekintendő, amennyiben elnyeri a jelenlevő 
képviselőjelöltek többségének szavazatát (4. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság elnökének a mandátum-hitelesítő bizottság legidősebb tagja 
minősül (5. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság megszűnik működni, amikor a képviselő-testület az összes 
képviselő mandátumát megerősíti (6. bekezdés). 
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 10. szakaszának 1. bekezdése 
rendelkezései előirányozzák, hogy a mandátum-hitelesítő bizottság megállapítja, hogy  az adatok   
a  képviselő megválasztásáról szóló bizonylatban  azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság   
jelentésének adataival, és  erről jelentést nyújt be  a Községi Képviselő-testületnek.  A 
mandátum-hitelesítő bizottság jelentésének tartalmaznia kell:  
1) javaslatot minden egyes képviselő mandátumának megerősítésére vonatkozóan, vagy  
2) egyes képviselők mandátuma megerősítésének elhalasztására irányuló, indokolással ellátott 
javaslatot (2. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság által a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti jelentés 
alapján egyetlen mandátum sem kerül elvitatásra, a képviselő-testület dönt a képviselői 
mandátumok nyilvános szavazással történő megerősítéséről (3. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság a jelentésében javaslatot tesz egyes képviselők 
mandátuma megerősítésének elhalasztására, erről külön szavaznak (4. bekezdés).  
A szavazásban azon képviselőjelöltek jogosultak részt venni, akiknek képviselői mandátuma 
megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik rendelkeznek a községi választási bizottság 
által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (5. bekezdés).  
Amikor a képviselő-testület a megalakítását követően dönt az új képviselők mandátumának 
megerősítéséről, a szavazásban a képviselők mellett azon képviselőjelöltek is szavazhatnak, 
akiknek képviselői mandátuma megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik 
rendelkeznek a községi választási bizottság által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (6. 
bekezdés). 
 
A  Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrend  fent felsorolt    rendelkezései  
alapján megválasztásra került a mandátum-hitelesítő bizottság a  jelen határozat rendelkező része 
szerinti összetételben.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község       Bradić Miladin  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület   
Szám: 020-55/2020-I   a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének  
Kelt: 2020. augusztus 21-én     elnöklője  
Z e n t a  
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 
3/2018. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  
az alakuló ülésén, amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL  

I. 

A KKT elfogadja  Zenta Község Választási Bizottsága jelentését, száma 13-5-87/2020-IV  kelt 
2020.08.21-én.  

II. 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Bradić Miladin  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-58/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 10. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselőt testület az alakuló ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
A  MANDÁTUM-HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSÉNEK  ELFOGADÁSÁRÓL  

I. 

A KKT elfogadja a mandátum-hitelesítő bizottsága jelentését, miszerint Zenta Község Választási 
Bizottsága jelentéséből  az adatok, száma 13-5-87/2020-IV kelt 2020.08.21-én  és  a  képviselők 
Petrović Veselin az  Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért választói jegyzékről, és   Cízik Ibolya a  
Vajdasági Magyarok Szövetségi  - Pásztor István választói jegyzékről  azonosak. 

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

Indoklás: 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 10. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a mandátum-hitelesítő bizottság megállapítja, hogy  az adatok   a  képviselő 
megválasztásáról szóló bizonylatban  azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság   jelentésének 
adataival, és  erről jelentést nyújt be  a Községi Képviselő-testületnek.  A mandátum-hitelesítő 
bizottság jelentésének tartalmaznia kell:  
1) javaslatot minden egyes képviselő mandátumának megerősítésére vonatkozóan, vagy
2) egyes képviselők mandátuma megerősítésének elhalasztására irányuló, indokolással ellátott
javaslatot (2. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság által a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti jelentés 
alapján egyetlen mandátum sem kerül elvitatásra, a képviselő-testület dönt a képviselői 
mandátumok nyilvános szavazással történő megerősítéséről (3. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság a jelentésében javaslatot tesz egyes képviselők 
mandátuma megerősítésének elhalasztására, erről külön szavaznak (4. bekezdés).  
A szavazásban azon képviselőjelöltek jogosultak részt venni, akiknek képviselői mandátuma 
megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik rendelkeznek a községi választási bizottság 
által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (5. bekezdés).  
Amikor a képviselő-testület a megalakítását követően dönt az új képviselők mandátumának 
megerősítéséről, a szavazásban a képviselők mellett azon képviselőjelöltek is szavazhatnak, 
akiknek képviselői mandátuma megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik 
rendelkeznek a községi választási bizottság által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (6. 
bekezdés). 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Bradić Miladin  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testüet  
Szám: 020-55-1/-2020-I a Zentai Községi Képviselő-testület elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyhatalmi  választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és 
68/2020. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  az alakuló  ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került sor meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK 

MEGERŐSÍTÉSÉRŐL  

I. 

A KKT megerősíti a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselőinek a mandátumát, akik a  
2020. június 21-én tartott választásokon kerültek  megválasztásra az alábbiak szerint: 

1. Petrović Veselin, született 1962-ben,   közgazdasági technikus, zentai  lakos  az
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről,

2. Csízik Ibolya,  született  1975-ben,   vállalkozónő, zentai lakos,  a  VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről,

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

Indoklás: 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény  56. szakaszának rendelkezése előirányozza,  hogy  a 
képviselők mandátuma a mandátumuk megerősítésének napjával  kezdődik.   
A képviselők mandátumának   a  megerősítéséről a   képviselő-testület   dönt  az alapító ülésén.   
A képviselő-testület alapító ülését az előző választmány  képviselő-testület elnöke hívja össze, a 
választási eredmények közzétételétől számított   15  napon belül.   
Az alapítói  ülésen a  legidősebb képviselő  elnököl,  aki meghatalmazássalé  bír az alapítói  ülés 
összehívására is, ha ezt  a  törvényes határidőn   nem teszi meg az előző választmány képviselő-
testületének  elnöke.   
A képviselők mandátumának   a  megerősítéséről   a  hitelesítési  bizottság  jelentése alapján,   a 
képviselő-testület  nyilvános szavazással dönt.   A szavazásban  részt  vehetnek   a  képviselőjelöltek, 
akiknek   odaítélték a mandátumot, összhangban ezen törvény   43. szakaszával, és  akiknek   van 
bizonylatuk a  helyi önkormányzati  egység   választási bizottságától, miszerint megválasztásra 
kerültek.   
Amikor a képviselő-testület a  megalakulását követően   dönt   az új képviselők mandátumának   a 
megerősítéséről,  a szavazásban,   a  képviselők mellett   részt vehetnek a  jelöltek  is,   akiknek 
odaítélték a mandátumot   a jelen törvény  48. szakaszával   összhangban,  és  akiknek van 
bizonylatuk   a helyi  önkormányzati egység választási bizottságától, miszerint   megválasztásra 
kerültek.   
A képviselők  mandátuma  megerősítésével kapcsolatos benyújtott döntés  ellen fellebbezés 
nyújtható be a  Közigazgatási Bírósághoz,   a  helyi önkormányzati  egység   döntésének meghozatalát  
követő   48 órán belül.   

A helyhatalmi választásokról szóló törvény 48. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák,  hogy ha  a  képviselőnek megszűnik a mandátuma az idő letelte előtt, amelyre 
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választották, a mandátumok  a választó jegyzéken az első  következő jelöltnek   kell   odaítélni,   
akinek  nem került odaítélésre   a  képviselői mandátum.   
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője, Stojkov Igor, zentai lakos,  2020. augusztus  21-én   
benyújtotta szóbeli lemondását a Zentai Községi Képviselő-testület ülésén  a  képviselői helyre.   
 
A Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője, zentai  lakos,   2020. augusztus  21-én   benyújtotta 
szóbeli lemondását a Zentai Községi Képviselő-testület ülésén  a  képviselői helyre.   
 
Az АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről, a  mandátum Petrović Veselinnek, született  1962-
ben, zentai  közgazdasági technikusnak  lett   került odaítélésre.   

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ 
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről, a mandátum   Csízik Ibolyának, született  
1975-ben, zentai  vállalkozónőnek lett odaítélve.   

A  helyhatalmi választásokról szóló törvény  fent  felsorolt rendelkezései alapján, meghoztuk   
a  rendelkező rész szerinti határozatot.   

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a  
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Bradić Miladin  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének  
Szám: 020-36/2020-I      elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a       
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 8. szakaszának 3. bekezdése és  41. szakasza  1. és  6. bekezdése   alapján a Zentai 
Községi Képviselőt testület az alakuló ülésén, amelynek megtartására 2020. augusztus 21-én 
került  sor  meghozta az alábbi  

VÉGZÉST  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ELNÖKI TISZTSÉGE  

MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

I. 

Báló Tatjana, zentai lakosnak megszűnik a  tisztsége, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnökének, a képviselő mandátumának  megszűnése miatt.  

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

Indoklás:  
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 8. szakasza 3. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák, hogy a teljes képviselőlétszámból a mandátumok többsége 
megerősítésének napján megszűnik az előző összetétel képviselő-testületi képviselőinek 
mandátuma.   

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 41. szakasza 1. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület elnökének  a  tisztsége az idő előtt, 
amelyre  megválasztották felmentéssel,   lemondással vagy  a  képviselő mandátumának a 
megszűnésével   szűnik meg.   Ha a képviselő-testület  elnöke   benyújtja lemondását vagy  a 
képviselőnek megszűnik a mandátuma,   meg  kell hozni a  végzést, amellyel megállapításra 
kerül  a   lemondása, vagy  a  képviselő-testület  elnöki tisztségének   a  megszűnése a  képviselő 
mandátumának a megszűnése miatt (6. bekezdés).   

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  020-37/2016-I-es számú,  2016. június 10-én kelt   
határozatával   megválasztotta  Báló Tatjanát  a  Zentai Községi Képviselő-testület elnökének.   

A Zentai Községi Képviselő-testület a képviselők mandátumának  megerősítéséről szóló 
határozatával,  száma  020-33/2020-I, kelt 2020. augusztus  21-én megerősítette  a   Zentai 
Községi Képviselő-testület  29 képviselőjének  a mandátumát,  akiket  a  2020. június  21-ei 
választásokon választottak meg.  

Tekintettel a Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló  ügyrend  8. szakaszának 3. 
bekezdésére, hogy a teljes képviselőlétszámból a mandátumok többsége megerősítésének napján 
megszűnik az előző összetétel képviselő-testületi képviselőinek mandátuma, és   az alakuló 
ülésen   megerősítésre kerültek a mandátumok minden képviselőt  illetően, megállapítjuk, hogy 
Báló Tatjana, zentai lakosnak   megszűnt  a  Zentai Községi Képviselő-testület elnöki tisztsége, a 
képviselői mandátumának  megszűnése  miatt.  
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A fent  előterjesztettek alapján a rendelkező rész szerint döntöttünk. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:A jelen határozat  ellen közigazgatási  per indítható  a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,  a Nemanjina 9-es szám alatt.  A keresetet  a  Belgrádi 
Közigazgatási Bíróságnak   közvetlenül vagy  posta  útján kell benyújtani, a  jelen végzés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Bradić Miladin  s. k. 
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-37/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület  elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  10. pontja, valamint  Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 5. 
pontja alapján a  Zentai Községi Képviselő-testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén 
meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKÉNEK  A  

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

I. 
Szabó Dékány Zsófia,  felsőhegyi lakos  megválasztásra került  a  Zentai Községi 

Képviselő-testület   elnök asszonyának   

II. 

A nevezett mandátuma  négy évre szól. 

III. 

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya állandó  munkaviszonyban van Zenta  
községben.   

IV. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény  32. szakasza 1. bekezdése 10. pontjának a 
rendelkezése előirányozza, hogy a községi képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel 
megválasztja  és felmenti  a  képviselő-testület elnökét  és   a  képviselő-testület  
elnökhelyettesét.   

Zenta község statútuma 45. szakasza 1. bekezdése 15. pontjának  rendelkezése  előirányozza,  
hogy  a  községi képviselő-testület, összhangban  a törvénnyel   megválasztja  és  felmenti  a 
képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület elnökhelyettesét.   

A Zentai Községi Képviselő-testület   ügyrendje  13. szakaszának rendelkezése előirányozza, 
hogy  a  képviselő-testület elnökét   a  képviselők soraiból kell megválasztani,   négyéves 
időtartamra,  titkos szavazással.  
A képviselő-testület  elnökjelöltjét   legalább tíz képviselő   javasolhatja.   
A képviselő csak  egy jelölt   javaslatában   vehet részt.   

A Zentai Községi Képviselő-testület   elnökjelöltjét  23 képviselő  javasolta, éspedig  Szabó 
Dékány Zsófiát.  

A lefolytatott titkos szavazást követően, összhangban  a  Zentai Községi Képviselő-testület   
ügyrendjével,   a  Zentai Községi Képviselő-testület  elnökévé Szabó Dékány Zsófia került 
megválasztásra.   
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JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Bradić Miladin  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének 
Szám: 020-38/2020-I      elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község Hivatalos Lapja,  3/2018. sz.) 8. szakaszának 3. 
bekezdése és  41. szakasza  1. és  6. bekezdése és 44. szakasza   alapján a Zentai Községi 
Képviselőt testület 2020. augusztus 21-én tartott ülésén   meghozta az alábbi  

VÉGZÉST  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  ELNÖKHELYETTESI TISZTSÉGE  

MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

I. 

Pataki Tibor, zentai lakosnak megszűnik a  tisztsége, mint  a Zentai Községi Képviselő-testület  
elnökhelyettesének, a képviselő mandátumának  megszűnése miatt.  

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

Indoklás: 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 8. szakasza 3. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák, hogy a teljes képviselőlétszámból a mandátumok többsége 
megerősítésének napján megszűnik az előző összetétel képviselő-testületi képviselőinek 
mandátuma.   

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 41. szakasza 1. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák, hogy a képviselő-testület elnökének  a  tisztsége az idő előtt, 
amelyre  megválasztották felmentéssel,   lemondással vagy  a  képviselő mandátumának a 
megszűnésével   szűnik meg.   Ha a képviselő-testület  elnöke   benyújtja lemondását vagy  a 
képviselőnek megszűnik a mandátuma,   meg  kell hozni a  végzést, amellyel megállapításra 
kerül  a   lemondása, vagy  a  képviselő-testület  elnöki tisztségének   a  megszűnése a  képviselő 
mandátumának a megszűnése miatt (6. bekezdés).   

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 44. szakaszának rendelkezése 
előirányozza, hogy  a  képviselő-testület elnökhelyettesének   megszűnik a tisztsége az idő 
letelte előtt, amelyre   megválasztották,  felmentéssel, lemondással vagy a képviselő 
mandátumának  megszűnésével,  a  képviselő-testület  elnöke   felmentésére, illetve  lemondása 
benyújtására   előirányozott eljárásban.   

A Zentai Községi Képviselő-testület  a  020-38/2016-I-es számú,  2016. június 10-én kelt   
határozatával   megválasztotta  Pataki Tibort  a  Zentai Községi Képviselő-testület 
elnökhelyettesének.   

A Zentai Községi Képviselő-testület a képviselők mandátumának megerősítéséről szóló 
határozatával,  száma  020-33/2020-I, kelt 2020. augusztus  21-én megerősítette  a   Zentai 
Községi Képviselő-testület  29 képviselőjének  a mandátumát,  akiket  a  2020. június  21-ei 
választásokon választottak meg.  
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Tekintettel a Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend  8. szakaszának 3. 
bekezdésére, hogy a teljes képviselőlétszámból a mandátumok többsége megerősítésének napján 
megszűnik az előző összetétel képviselő-testületi képviselőinek mandátuma, és   az alakuló 
ülésen   megerősítésre kerültek a mandátumok minden képviselőt  illetően, megállapítjuk, hogy 
Pataki Tibor, zentai lakosnak   megszűnt  a  Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettesi 
tisztsége, a képviselői mandátumának  megszűnése  miatt.  

A fent  előterjesztettek alapján a rendelkező rész szerint döntöttünk. 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS:A jelen határozat  ellen közigazgatási  per indítható  a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt,  a Nemanjina 9-es szám alatt.  A keresetet  a  Belgrádi 
Közigazgatási Bíróságnak   közvetlenül vagy  posta  útján kell benyújtani, a  jelen végzés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Bradić Miladin  s. k. 
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-39/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület  elnöklője 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  15. pontja, valamint  Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 5. 
pontja alapján a  Zentai Községi Képviselő-testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén 
meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKHELYELTTESÉNEK  A  

MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

I. 
Rác Szabó Márta,  zentai lakos  megválasztásra került  a  Zentai Községi Képviselő-

testület   elnökhelyettesének.    

II. 

A nevezett mandátuma négy évre szól. 

III. 

A Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya állandó  munkaviszonyban van Zenta  
községben.   

IV. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdése 10. pontjának 
rendelkezései előirányozzák, hogy a  községi képviselő-testület, összhangban   a  törvénnyel: 
12) megválasztja és  felmenti a  képviselő-testület elnökét és a képviselő-testület
elnökhelyettesét. 

Zenta község statútuma  45. szakasza  1.  bekezdése 15. pontjának rendelkezése előirányozza, 
hogy a  Községi Képviselő-testület, összhangban a  törvénnyel   megválasztja és felmenti   a 
képviselő-testület  elnökét és  elnökhelyettesét.   

A Zentai Községi Képviselő-testület  ügyrendje  13. szakaszának rendelkezése előirányozza, 
hogy  a  képviselő-testület elnökét   a  képviselők soraiból kell megválasztani,   négyéves 
időtartamra,  titkos szavazással.  
A képviselő-testület  elnökjelöltjét   legalább tíz képviselő   javasolhatja.   
A képviselő csak  egy jelölt   javaslatában   vehet részt.   

A Zentai Községi Képviselő-testület  ügyrendje  23. szakaszának rendelkezése előirányozza, 
hogy  a  képviselő-testület   elnökhelyettesét ugyanazon az eljárásban kell   javasolni és 
megválasztani,   amelyet  ez az ügyrend   a  képviselő-testület   elnökének  megválasztására 
irányoz elő.  
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A Zentai Községi Képviselő-testület elnökhelyettes  jelöltjét  23 képviselő  javasolta, éspedig  
Rác Szabó Mártát.  
 
A lefolytatott titkos szavazást követően, összhangban  a  Zentai Községi Képviselő-testület   
ügyrendjével,   a  Zentai Községi Képviselő-testület  elnökhelyettesévé Rác Szabó Márta 
került megválasztásra.   
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  
Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat 
megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-40/2020-I       
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a        
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A helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 83/2014. – 
más törv.,  101/2016. – más  törv. és  47/2018. sz.) 36. szakasza alapján a Zentai Községi 
Képviselő-testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén  meghozta az alábbi   

HATÁROZATOT  
A  ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  TITKÁRA  TISZTSÉGE  

MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

I. 
Stojkov Igor,  okl. jogásznak, zentai lakosnak megszűnik a  Zentai Községi Képviselő-testület  
titkári tisztsége,  a  képviselők mandátumának   megerősítése miatt.  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 30. szakasza 3. bekezdésének rendelkezése előirányozza,  
hogy  a  kinevezett  személyek   képviselői mandátuma  megerősítésének napjával,  akiket  a 
helyi  önkormányzati egység képviselő-testülete   nevezett ki, illetve helyezett tisztségbe, 
megszűnik  a  tisztségük, amely kinevezésre, illetve  tisztségbe helyezésre kerültek.   

2020.  augusztus 21-én,  a  Zentai Községi Képviselő-testület alakuló  ülésén,   a Zentai Községi 
Képviselő-testület  képviselői mandátumának  a  megerősítéséről szóló határozat  alapján, száma  
020-33/2020-I,  Stojkov Igornak megerősítésre  került  a  képviselői mandátuma  a Zentai 
Községi Képviselő-testületben.   

A fent felsoroltak  alapján, a rendelkező rész szerint döntöttünk.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Bradić Miladin  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-41/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület alakuló ülésének 
Kelt: 2020. augusztus 21-én  elnöklője 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  11. pontja és 40. szakaszának 2. és 
3. bekezdése, valamint  Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.)
45. szakasza 1. bekezdésének 16. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2020.
augusztus  21-én tartott ülésén meghozta  az alábbi 

HATÁROZATOT  
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  TITKÁRÁNAK TISZTSÉGBE 

HELYEZÉSÉRŐL  
I. 

A KKT tisztségbe helyezi Stojkov Igor, okl. jogászt, zentai lakost  a  Zentai Községi 
Képviselő-testület titkárának,  négyéves megbízatási időre.   

II. 

A Zentai Községi Képviselő-testület titkára  állandó munkaviszonyban  van Zenta 
községben.   

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

Indoklás: 
A helyi önkormányzatról szóló törvény  32. szakasza 1. bekezdése  11. pontjának 
rendelkezései előirányozzák, hogy a  Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel   
tisztségbe helyezi és felmenti   a  képviselő-testület titkárát.   
Zenta község statútuma  45. szakasza 1. bekezdése 16. pontjának  rendelkezései 
előirányozzák, hogy a Községi Képviselő-testület, összhangban a törvénnyel   tisztségbe 
helyezi  és  felmenti   a   képviselő-testület  titkárát  és titkárhelyettesét.   
A helyi önkormányzatról szóló törvény   40. szakasza 2. bekezdésének  rendelkezései 
előirányozzák, hogy  a   képviselő-testület titkárát,   a  község polgármesterének  javaslatára 
négyéves időtartamra helyezik tisztségbe, és újból tisztségbe helyezhető. 

A Zentai Községi Képviselő-testület  elnök asszonya  javasolta Stojkov Igort a Zentai 
Községi Képviselő-testület  titkárának.   

A lefolytatott szavazást  követően, összhangban  a  Községi Képviselő-testület ügyrendjével,  
a Zentai Községi Képviselő-testület  titkárává Stojkov Igor lett tisztségbe helyezve.  

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási 
Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat 
megküldésétől számított 30 napon belül. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia   s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-42/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi  önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07.,  83/2014. – más 
törv.,  101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.)  és  Zenta község statútuma  (Zenta  Község 
Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 75. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület   a  2020. 
augusztus  21-én tartott ülésén  meghozta  az alábbi  

VÉGZÉST 
A  POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTER  ÉSA  ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI 
TANÁCSA TAGJAI MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK A MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

I. 
A KKT megállapítja Czeglédi Rudolf, Zenta község polgármesterének,   Győri István,  Zenta  
község alpolgármesterének, valamint  Varga Viktornak,  Kosiczky Andrásnak, Perpauer 
Attilának, Popov  Danilónak és  Lőrinc Csongornak   a  mandátumuk megszűnését  2020.  
augusztus  21-ével.  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény  51. szakaszának   rendelkezése előirányozza, hogy a 
képviselő-testület    mandátumának  megszűnésével   megszűnik a község végrehajtó  szerveinek  
a  mandátuma, azzal, hogy  azok  végzik a hatáskörükbe tartozó  folyó teendőket,   az új 
polgármester és  a községi tanács  tisztségbe lépéséig, illetve  az ideiglenes  szervek  elnöki és 
tagi  teendőit, ha  a  képviselő-testületnek  a  mandátuma a képviselő-testület  feloszlatása miatt 
szűnt  meg.  

Zenta község  statútuma 75. szakaszának  a rendelkezése előirányozza,  hogy a   képviselő-
testület mandátumának  a  megszűnésével megszűnik   a  község polgármesterének és a Községi 
Tanácsnak   a  mandátuma, azzal, hogy azok végzik a hatáskörükbe tartozó  folyó teendőket,   az 
új polgármester és  a községi tanács  tisztségbe lépéséig, illetve  az ideiglenes  szervek  elnöki és 
tagi  teendőit, ha  a  képviselő-testületnek  a  mandátuma a képviselő-testület  feloszlatása miatt 
szűnt  meg.  

Tekintettel, hogy a Zentai Községi Képviselő-testület a képviselők mandátumának  
megerősítéséről szóló határozatával,  száma  020-33/2020-I, kelt 2020. augusztus  21-én 
megerősítette  a   Zentai Községi Képviselő-testület  képviselőinek  a mandátumát,  akiket  a  
2020. június  21-ei választásokon választottak meg, meghoztuk a  rendelkező rész szerinti 
döntést.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-44/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület  elnök asszonya 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének  12. pontja, valamint  Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 17. és 
64. pontja alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  a  2020. augusztus  21-én tartott
ülésén meghozta  az alábbi 

HATÁROZATOT  
ZENTAI KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA ELNÖKÉNEK, 

ELNÖKHELYETTESÉNEK  ÉS   TAGJAINAK A  MEGVÁLASZTÁSÁRÓL  

I. 

Zenta község  polgármesterének, alpolgármesterének és  Zenta község Községi Tanácsa   
tagjainak  megválasztásra kerültek:  
Zenta község polgármesterének:  
CZEGLÉDI RUDOLF,  okleveles építőmérnök, zentai  lakos  
Zenta község alpolgármesterének  
TODOROVIĆ DRAGAN,  mesterfokozatú közgazdász, zentai lakos 

Zenta község Községi Tanácsa tagjainak: 

1. SZŰGYI IMRE,  gépésztechnikus, kevi lakos,  a  mezőgazdaság és  a  szociális
kérdések terén

2. ZELIĆ ALEKSANDAR, úszóedző, zentai lakos  a sport és ifjúság terén,
3. SZTANTITY SZEBASZTIÁN,  zentai vállalkozó, a  gazdaság  és  turizmus terén,
4. JUHÁSZ ATTILA, magyar nyelv tanár, zentai  lakos  a  művelődés és az oktatás

terén,
5. HOMOLYA ÁKOS,  földrajz tanár, zentai  lakos, a  településrendezés  és  a  civil

szervezetekkel való együttműködés terén

II. 

A község polgármestere  és  a község alpolgármestere  állandó munkaviszonyban vannak   a 
községben.   

Zenta község Községi Tanácsának  a  tagjai  állandó munkaviszonyban vannak  Zenta 
községben,   az írásos nyilatkozatuk megadását  követően, hogy  szeretnének állandó 
munkaviszonyban lenni  Zenta községben.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. 

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1.  bekezdése  12. pontjának 
rendelkezései előirányozzák: 12) a  község polgármester  választja és menti fel,  és   a  község 
polgármesterének  javaslatára   választják az alpolgármestert és a községi  tanács tagjait.  
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Zenta község statútuma  45. szakasza 1. bekezdése 17. pontjának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a képviselő-testület, összhangban a törvénnyel, választja és menti  fel a 
község polgármesterét, és  a  község polgármesterének  javaslatára   választja  a község 
alpolgármesterét  és  a Községi Tanács tagjait.   
Zenta község  statútuma  64. szakaszának rendelkezései előirányozzák, hogy  Községi 
Tanácsot a község polgármestere, az alpolgármester, valamint a községi tanács öt tagja 
alkotja, akiket a községi képviselő-testület választ meg négyéves megbízatási időre, titkos 
szavazással az összes képviselő szótöbbségével.  
A községi tanács elnöke a község polgármestere.  
Az alpolgármester tisztségénél fogva tagja a Községi Tanácsnak.  
A Községi Tanács tagjelöltjeit a polgármester-jelölt javasolja.  
Amikor a képviselő-testület dönt a község polgármesterének kinevezéséről, azzal egyidejűleg 
és egységbe fogva dönt az alpolgármester megválasztásáról és a Községi Tanács tagjainak 
kinevezéséről.  
A Községi Tanács megválasztott tagja esküt tesz, amely így hangzik: „Esküszöm, hogy Zenta 
község Községi Tanácsának tagjaként annak munkáját az alkotmánnyal, a törvényekkel és a 
községi alapszabállyal összhangban, tisztességesen, részrehajlás nélkül fogom végezni a 
lakosság érdekének képviseletében.”  
Amennyiben a polgármestert, az alpolgármestert és/vagy a Községi Tanács tagjait 
egyidejűleg és egységes eljárással választotta meg a testület, akkor az esküt is együtt, 
egyidejűleg, egységesítve teszik le.  
A Községi Tanács tagjai a megbízatási idejükre munkaviszonyt létesíthetnek a községben. 

A Zentai Községi Képviselő-testület   2020. augusztus  21-én javasolta  a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek Czeglédi Rudolfot,   a  község polgármester-jelöltjének.   

Czeglédi Rudolf 2020. augusztus  21-én, mint Zenta polgármester-jelöltje javasolta  a zentai 
Községi Képviselő-testületnek Zenta község   alpolgármester-jelöltjeként Todorović Dragant.  

Czeglédi Rudolf  2020. augusztus 21-én,  mint  Zenta község polgármester-jelöltje javasolta a 
Zentai Községi Képviselő-testületnek  Zenta község Községi Tanácsának  a  tagjait: 

1. Szűgyi Imrét,  a  mezőgazdaság és a szociális kérdések területére,
2. Zelić Aleksandart, a sport  és  ifjúság területére
3. Sztantity Szebasztiánt,  a  gazdaság és turizmus területére,
4. Juhász Attilát,  a  művelődés  és oktatás területére,
5. Homolya Ákost,   a településrendezés  és a civil szervezetekkel való  együttműködés

területére.

A lefolytatott  titkos szavazást követően, összhangban  a Községi Képviselő-testület 
ügyrendjével,   a  község polgármesterének  Czeglédi Rudolf, a község alpolgármesterének 
Todorović Dragan,  a Községi Tanács tagjainak Szűgyi Imre, Zelić Aleksandar,  Sztantity 
Szebasztián, Juhász Attila és Homolya Ákos kerültek   megválasztásra.  

Az előterjesztettek alapján meghoztuk a   rendelkező rész szerinti  határozatot. 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-44/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 43. szakaszának 1. bekezdése  alapján a Zentai Községi Képviselő-
testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE MANDÁTUMA 

MEGSZŰNÉSÉNEK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA  a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
CZEGLÉDI RUDOLF, zentai, Lőwi testvérek u. 9-es  szám alatti  lakosét,  a VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-
ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről, a  község  polgármesteri tisztségébe való  
megválasztása miatt .  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák,  hogy  a  község polgármesterének és  a  község  alpolgármesterének   a  
tisztségbe való megválasztásukkal  megszűnik a képviselői  mandátumuk   a képviselő-
testületben.   

Czeglédi Rudolf képviselő  a Zentai Községi Képviselő-testület   alakuló ülésén 
megválasztásra került  Zenta község polgármesterévé.  

Az  idézett, a helyi önkormányzatról szóló törvény  43. szakasza 5.  bekezdésének 
rendelkezései alapján   megállapítjuk, hogy  Czeglédi Rudolfnak megszűnt képviselői   
mandátuma  a  község polgármestere  tisztségre való megválasztása miatt. 

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti   határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-47/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 43. szakaszának 1. bekezdése  alapján a Zentai Községi Képviselő-
testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE MANDÁTUMA 

MEGSZŰNÉSÉNEK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA  a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
TODOROVIĆ DRAGAN, zentai, Stanoja Glavaša u. 9-es  szám alatti  lakosét,  az 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről, a  község  alpolgármesteri tisztségébe való  
megválasztása miatt.  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza 5. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák,  hogy  a  község polgármesterének és  a  község  alpolgármesterének   a  
tisztségbe való megválasztásukkal  megszűnik a képviselői  mandátumuk   a képviselő-
testületben.   

Todorović Dragan képviselő  a Zentai Községi Képviselő-testület   alakuló ülésén 
megválasztásra került  Zenta község alpolgármesterévé.  

Az idézett, a helyi önkormányzatról szóló törvény  43. szakasza 5.  bekezdésének 
rendelkezései alapján   megállapítjuk, hogy  Todorović Dragnnak megszűnt képviselői   
mandátuma  a  község alpolgármestere  tisztségre való megválasztása miatt. 

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti   határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-48/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 43. szakaszának 8. bekezdése  alapján a Zentai Községi Képviselő-
testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE MANDÁTUMA 

MEGSZŰNÉSÉNEK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA a Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
SZŰGYI IMRE, kevi, Kossuth Lajos u. 14-es  szám alatti  lakosét,  az АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választói 
jegyzékről, a  Községi Tanács tagja tisztségbe való  megválasztása miatt.  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza 8. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák,  hogy  a képviselőnek, akit  megválasztanak a Községi Tanács tagjává   
megszűnik a képviselői  mandátuma.   

Szűgyi Imre képviselő  a Zentai Községi Képviselő-testület   alakuló ülésén megválasztásra 
került  a Községi Tanács tagjává.  

Az idézett, a helyi önkormányzatról szóló törvény  43. szakasza 8.  bekezdésének 
rendelkezései alapján   megállapítjuk a  képviselői   mandátuma megszűnését a Zentai 
Községi Képviselő-testületben  a  Községi Tanács tagja  tisztségre való megválasztása miatt. 

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-49/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 43. szakaszának 8. bekezdése  alapján a Zentai Községi Képviselő-
testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE MANDÁTUMA 

MEGSZŰNÉSÉNEK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA a Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
ZELIĆ ALEKSANDAR, Dr. Zoran Đinđić sétány 15/13-as  szám alatti  lakosét,  az 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről, a  Községi Tanács tagja tisztségbe való 
megválasztása miatt.  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza 8. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák,  hogy  a képviselőnek, akit  megválasztanak a Községi Tanács tagjává   
megszűnik a képviselői  mandátuma.   

Zelić Aleksandar képviselő  a Zentai Községi Képviselő-testület  alakuló ülésén 
megválasztásra került  a Községi Tanács tagjává.  

Az idézett, a helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza 8. bekezdésének 
rendelkezései alapján  megállapítjuk a  képviselői   mandátuma megszűnését a Zentai 
Községi Képviselő-testületben  a  Községi Tanács tagja tisztségre való megválasztása miatt. 

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-50/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 43. szakaszának 8. bekezdése  alapján a Zentai Községi Képviselő-
testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE MANDÁTUMA 

MEGSZŰNÉSÉNEK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA a Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
STANTITY SZEBASZTIÁN, zentai, Árpád u. 62-es  szám alatti  lakosét,  VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-
ИШТВАН ПАСТОР  választói jegyzékről, a  Községi Tanács tagja tisztségbe való 
megválasztása miatt.  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza 8. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák,  hogy  a képviselőnek, akit  megválasztanak a Községi Tanács tagjává   
megszűnik a képviselői  mandátuma.   

Sztantity Szebasztián képviselő  a Zentai Községi Képviselő-testület   alakuló ülésén 
megválasztásra került  a Községi Tanács tagjává.  

Az idézett, a helyi önkormányzatról szóló törvény  43. szakasza 8.  bekezdésének 
rendelkezései alapján   megállapítjuk a  képviselői   mandátuma megszűnését a Zentai 
Községi Képviselő-testületben  a  Községi Tanács tagja  tisztségre való megválasztása miatt. 

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-51/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törv. és 47/2018. sz.) 43. szakaszának 8. bekezdése  alapján a Zentai Községi Képviselő-
testület  a  2020. augusztus  21-én tartott ülésén meghozta  az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE MANDÁTUMA 

MEGSZŰNÉSÉNEK  MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA a Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
JUHÁSZ ATTILA, zentai, Fruškogorska 17-es szám alatti  lakosét,  VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-
ИШТВАН ПАСТОР  választói jegyzékről, a  Községi Tanács tagja tisztségbe való 
megválasztása miatt.  

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

Indoklás: 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 43. szakasza 8. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák,  hogy  a képviselőnek, akit  megválasztanak a Községi Tanács tagjává   
megszűnik a képviselői  mandátuma.   

Juhász Attila képviselő  a Zentai Községi Képviselő-testület   alakuló ülésén megválasztásra 
került  a Községi Tanács tagjává.  

Az idézett, a helyi önkormányzatról szóló törvény  43. szakasza 8.  bekezdésének 
rendelkezései alapján   megállapítjuk a  képviselői   mandátuma megszűnését a Zentai 
Községi Képviselő-testületben  a  Községi Tanács tagja  tisztségre való megválasztása miatt. 

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-52/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és 
68/2020. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 1.  pontja, 2. és  3. bekezdése  alapján  a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2020. augusztus 21-én  tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE 

MANDÁTUMÁNAK  A MEGSZŰNÉSÉRŐL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA  a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
BIRKÁS ERIKA, zentai, Nemanjina u. 25-ös  szám alatti  lakosét,  az АЛЕКСАНДАР 
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT választói 
jegyzékről, lemondás  benyújtása  miatt.  

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

Indoklás: 

Birkás Erika, zentai lakos  a  Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője  2020. augusztus  
21-én benyújtotta szóbeli lemondását a képviselői  helyre,  a Zentai Községi Képviselő-
testület ülésén.  

A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdése 1.  pontjának 
rendelkezései előirányozzák, hogy  a  képviselőnek megszűnik a mandátuma   az idő  letelte 
előtt, amelyre megválasztották: 1) lemondás benyújtásával.  A képviselő a lemondását szóban 
is benyújthatja  a helyi  önkormányzati egység   képviselő-testületének az ülésén,  és két ülés 
között pedig benyújtja   az írásos, lehitelesített alakú  nyilatkozatát (2. bekezdés).  A 
képviselő szóbeli   lemondását  követően, a képviselő-testület   haladéktalanul, ugyanazon az 
ülésén   megállapítja, hogy  a  képviselőnek megszűnt a mandátuma (3. bekezdés).  

A szóbeli lemondás alapján a Zentai Községi Képviselő-testület,  ugyanazon az ülésén, 
haladéktalanul  megállapította, hogy a  képviselőnek megszűnt a mandátuma.  

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti   határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-45/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és 
68/2020. sz.) 46. szakasza 1. bekezdésének 1.  pontja, 2. és  3. bekezdése  alapján  a Zentai 
Községi Képviselő-testület a  2020. augusztus 21-én  tartott ülésén meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT  
A ZENTAI  KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET   KÉPVISELŐJE 

MANDÁTUMÁNAK  A MEGSZŰNÉSÉRŐL  

I. 
A KKT MEGÁLLAPÍTJA  a Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője mandátumának  
a  megszűnését:  
CIPÓ IGOR, tornyosi, Svetog Stevana u. 51-es  szám alatti  lakosét,  a VAJDASÁGI 
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-
ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről, lemondás  benyújtása  miatt.  

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

Indoklás: 

Cipó Igor, tornyosi lakos  a  Zentai Községi Képviselő-testület   képviselője  2020. augusztus  
21-én benyújtotta szóbeli lemondását a képviselői  helyre,  a Zentai Községi Képviselő-
testület ülésén.  

A helyhatalmi választásokról szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata és 54/2011. sz.) 46. szakasza 1. bekezdése 1.  pontjának 
rendelkezései előirányozzák, hogy  a  képviselőnek megszűnik a mandátuma   az idő  letelte 
előtt, amelyre megválasztották: 1) lemondás benyújtásával.  A képviselő a lemondását szóban 
is benyújthatja  a helyi  önkormányzati egység   képviselő-testületének az ülésén,  és két ülés 
között pedig benyújtja   az írásos, lehitelesített alakú  nyilatkozatát (2. bekezdés).  A 
képviselő szóbeli   lemondását  követően, a képviselő-testület   haladéktalanul, ugyanazon az 
ülésén   megállapítja, hogy  a  képviselőnek megszűnt a mandátuma (3. bekezdés).  

A szóbeli lemondás alapján a Zentai Községi Képviselő-testület,  ugyanazon az ülésén, 
haladéktalanul  megállapította, hogy a  képviselőnek megszűnt a mandátuma.  

A fent felsoroltak alapján meghoztuk a rendelkező rész szerinti   határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-46/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.) 9. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  az alakuló ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT   
A MANDÁTUM-HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG  MEGVÁLASZTÁSÁRÓL 

I. 

A mandátum-hitelesítő bizottság összetételébe az alábbi személyeket választjuk: 
1. Vujačić Igor az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért  választói jegyzékről – ELNÖKNEK.
2. Pósa Sós Teodóra a Vajdasági Magyar Szövetség  - Pásztor István választói jegyzékről –
TAGNAK, 
3. Berze Gizella, a  Sándor  József – Polgárok Csoportja Polgári Mozgalom Zentáért – választói
jegyzékről. 

II. 

A mandátum-hitelesítő bizottság feladata, hogy megállapítsa Zenta Község Választási 
Bizottságának jelentése és  a  képviselők  megválasztásáról szóló bizonylat  alapján Basarić 
Mirolsav, Péjity Mária, Babin Beáta és  Tomaš Miroslav képviselők megválasztását az 
Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért választói listáról és  Kobrehel Ervin Kobrehel Ervin, 
Perpauer Attila, Zsíros Jankelić Anikó és  Vasas Mihály megválasztását   a  Vajdasági Magyar 
Szövetség – Pásztor  István választói jegyzékről, és  megállapítja, hogy   a képviselők 
megválasztásáról szóló bizonylatok azonosak  a  Községi Választási Bizottság jelentésében 
szereplő adatokkal,  és  erről írásos formában jelentést nyújtson be  a  képviselő-testületnek.  

III. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Indoklás 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 9. szakaszának 1. bekezdése 
rendelkezése előirányozza, hogy a képviselő-testületalakuló ülésének kezdetén az elnöklő 
javasolja a mandátum-hitelesítő bizottság összetételét.  
A mandátum-hitelesítő bizottságba három tag kerül megválasztásra, éspedig egy-egy tag a 
képviselő-testület legtöbb képviselői mandátumát elnyerő három választási listáról (2. bekezdés). 
Ha két vagy több választói lista azonos számú képviselői mandátummal rendelkezik, a 
mandátumhitelesítő bizottságba a tagok a több szavazatot elnyerő választási listákról kerülnek 
megválasztásra (3. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság megválasztottnak tekintendő, amennyiben elnyeri a jelenlevő 
képviselőjelöltek többségének szavazatát (4. bekezdés).  
A mandátum-hitelesítő bizottság elnökének a mandátum-hitelesítő bizottság legidősebb tagja 
minősül (5. bekezdés).  
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A mandátum-hitelesítő bizottság megszűnik működni, amikor a képviselő-testület az összes 
képviselő mandátumát megerősíti (6. bekezdés). 

A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 10. szakaszának 1. bekezdése 
rendelkezései előirányozzák, hogy a mandátum-hitelesítő bizottság megállapítja, hogy  az adatok   
a  képviselő megválasztásáról szóló bizonylatban  azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság   
jelentésének adataival, és  erről jelentést nyújt be  a Községi Képviselő-testületnek.  A 
mandátum-hitelesítő bizottság jelentésének tartalmaznia kell:  
1) javaslatot minden egyes képviselő mandátumának megerősítésére vonatkozóan, vagy
2) egyes képviselők mandátuma megerősítésének elhalasztására irányuló, indokolással ellátott
javaslatot (2. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság által a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti jelentés 
alapján egyetlen mandátum sem kerül elvitatásra, a képviselő-testület dönt a képviselői 
mandátumok nyilvános szavazással történő megerősítéséről (3. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság a jelentésében javaslatot tesz egyes képviselők 
mandátuma megerősítésének elhalasztására, erről külön szavaznak (4. bekezdés).  
A szavazásban azon képviselőjelöltek jogosultak részt venni, akiknek képviselői mandátuma 
megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik rendelkeznek a községi választási bizottság 
által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (5. bekezdés).  
Amikor a képviselő-testület a megalakítását követően dönt az új képviselők mandátumának 
megerősítéséről, a szavazásban a képviselők mellett azon képviselőjelöltek is szavazhatnak, 
akiknek képviselői mandátuma megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik 
rendelkeznek a községi választási bizottság által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (6. 
bekezdés). 

A  Zentai Községi Képviselő-testület  munkájáról szóló ügyrend  fent felsorolt    rendelkezései 
alapján megválasztásra került a mandátum-hitelesítő bizottság a  jelen határozat rendelkező része 
szerinti összetételben.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Szabó Dékány Zsófia  s. k. 
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-56/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Kelt: 2020. augusztus 21-én  
Z e n t a  
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja, 
3/2018. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  
az alakuló ülésén, amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
ZENTA KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA JELENTÉSEINEK 

ELFOGADÁSÁRÓL   

I. 

A KKT elfogadja  Zenta Község Választási Bizottsága jelentéseit, számuk 13-5/89/2020-IV, 
013-5-90/2020-V, 013-5-91/2020-IV, 013-5-92/2020-IV, 013-5-93/2020-IV, 013-5-94/2020-IV 
és  013-5/95/2020-IV, keltek  2020.08.21-én.  

II. 

A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zentai Községi Képviselő-testület  
Szám: 020-59/2020-I  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend (Zenta Község  Hivatalos Lapja,  
3/2018. sz.)10. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselőt testület  az alakuló ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került  sor  meghozta az alábbi  

V É G Z É S T 
A  MANDÁTUM-HITELESÍTŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSÉNEK  ELFOGADÁSÁRÓL  

I. 
A KKT elfogadja a  mandátum-hitelesítő bizottsága jelentését, miszerint Zenta Község 
Választási Bizottsága  jelentéseiből  az adatok, számuk 13-5/89/2020-IV, 013-5-90/2020-V, 013-
5-91/2020-IV, 013-5-92/2020-IV, 013-5-93/2020-IV, 013-5-94/2020-IV és  013-5-95/2020-IV, 
keltek  2020.08.21-én  és  a  képviselők Basarić Miroslav, Péjity Mária és  Babin Beáta 
bizonylatai  a megválasztásukról az Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért választói jegyzékről, és  
Kobrehel Ervin, Perpauer Attila, Zsíros Jankelić Anikó és  Vasas Mihály  a  Vajdasági Magyarok 
Szövetségi  - Pásztor István választói jegyzékről  azonosak. 

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

Indoklás: 
A Zentai Községi Képviselő-testület munkájáról szóló ügyrend 10. szakaszának rendelkezései 
előirányozzák, hogy a mandátum-hitelesítő bizottság megállapítja, hogy  az adatok   a  képviselő 
megválasztásáról szóló bizonylatban  azonosak-e  a  Községi Választási Bizottság   jelentésének 
adataival, és  erről jelentést nyújt be  a Községi Képviselő-testületnek.  A mandátum-hitelesítő 
bizottság jelentésének tartalmaznia kell:  
1) javaslatot minden egyes képviselő mandátumának megerősítésére vonatkozóan, vagy
2) egyes képviselők mandátuma megerősítésének elhalasztására irányuló, indokolással ellátott
javaslatot (2. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság által a jelen szakasz 2. bekezdése szerinti jelentés 
alapján egyetlen mandátum sem kerül elvitatásra, a képviselő-testület dönt a képviselői 
mandátumok nyilvános szavazással történő megerősítéséről (3. bekezdés).  
Amennyiben a mandátum-hitelesítő bizottság a jelentésében javaslatot tesz egyes képviselők 
mandátuma megerősítésének elhalasztására, erről külön szavaznak (4. bekezdés).  
A szavazásban azon képviselőjelöltek jogosultak részt venni, akiknek képviselői mandátuma 
megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik rendelkeznek a községi választási bizottság 
által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (5. bekezdés).  
Amikor a képviselő-testület a megalakítását követően dönt az új képviselők mandátumának 
megerősítéséről, a szavazásban a képviselők mellett azon képviselőjelöltek is szavazhatnak, 
akiknek képviselői mandátuma megerősítést nyert a törvénnyel összhangban és akik 
rendelkeznek a községi választási bizottság által a megválasztásukról kiadott bizonylattal (6. 
bekezdés). 

Szabó Dékány Zsófia  s. k. 

a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszony 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község   
Zentai Községi Képviselő-testüet  
Szám: 020-56-1/-2020-I 
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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A helyhatalmi  választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007., 
34/2020. – az AB határozata, 54/2011., 12/2020., 16/2020. – autentikus tolmácsolás és 
68/2020. sz.) 56. szakasza alapján a Zentai Községi Képviselő-testület  az alakuló  ülésén, 
amelynek megtartására  2020. augusztus 21-én került sor meghozta az alábbi  

HATÁROZATOT 
A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI MANDÁTUMÁNAK 

MEGERŐSÍTÉSÉRŐL  

I. 
A KKT megerősíti Zenta  Község Képviselő-testülete  képviselői mandátumát,  akik  a  2020. 
június 21-én  tartott  választásokon  kerültek   megválasztásra, az alábbiak szerint:  

1. Basarić Miroslav, született 1983-ban,  angol nyelv és irodalom tanár,  zentai  lakos  az
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ –
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről,

2. Péjity Mária,   született 1952-ben, nyugdíjas, zentai  lakos, az АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT
választói jegyzékről,

3. Babin Beáta, született  1989-ben,   tánctanár, zentai lakos az АЛЕКСАНДАР
ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT
választói jegyzékről,

4. Kobrehel Ervin, született  1971-ben,  zentai  mezőgazdász,  a VAJDASÁGI
MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ
МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választó  jegyzékről,

5. Perpauer Attila, született  1967-ben,  a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője,
zentai  lakos  a  VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN -
САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választói  jegyzékről,

6. Zsíros Jankelić Anikó, született  1967-ben,  testnevelő tanár, zentai lakos,  a
VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР választó jegyzékről,

7. Vasas Mihály,  született  1955-ben,  főorvos, zentai  lakos a VAJDASÁGI MAGYAR
SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-
ИШТВАН ПАСТОР választói jegyzékről.

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

I n d o k l á s 

A helyhatalmi választásokról szóló törvény  56. szakaszának rendelkezése előirányozza,  
hogy  a  képviselők mandátuma a mandátumuk megerősítésének napjával  kezdődik.   
A képviselők mandátumának   a  megerősítéséről a   képviselő-testület   dönt  az alapító 
ülésén.   
A képviselő-testület alapító ülését az előző választmány  képviselő-testület elnöke hívja 
össze, a  választási eredmények közzétételétől számított   15  napon belül.   
Az alapítói  ülésen a  legidősebb képviselő  elnököl,  aki meghatalmazássalé  bír az alapítói  
ülés  összehívására is, ha ezt  a  törvényes határidőn   nem teszi meg az előző választmány 
képviselő-testületének  elnöke.   
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A képviselők mandátumának   a  megerősítéséről   a  hitelesítési  bizottság  jelentése alapján, 
a  képviselő-testület  nyilvános szavazással dönt.   A szavazásban  részt  vehetnek   a 
képviselőjelöltek,  akiknek   odaítélték a mandátumot, összhangban ezen törvény   43. 
szakaszával, és  akiknek   van   bizonylatuk a  helyi önkormányzati  egység   választási 
bizottságától, miszerint megválasztásra kerültek.   
Amikor a képviselő-testület a  megalakulását követően   dönt   az új képviselők 
mandátumának   a  megerősítéséről,  a szavazásban,   a  képviselők mellett   részt vehetnek a 
jelöltek  is,   akiknek  odaítélték a mandátumot   a jelen törvény  48. szakaszával 
összhangban,  és  akiknek van bizonylatuk   a helyi  önkormányzati egység választási 
bizottságától, miszerint   megválasztásra kerültek.   
A képviselők  mandátuma  megerősítésével kapcsolatos benyújtott döntés  ellen fellebbezés   
nyújtható be a  Közigazgatási Bírósághoz,   a  helyi önkormányzati  egység   döntésének 
meghozatalát  követő   48 órán belül.   

A helyhatalmi választásokról szólóü   törvény 48. szakasza 1. bekezdésének rendelzései 
előirányozzák, hogy ha  a  képviselőnek a mandátuma megszűnik az idő előtt, amelyre 
megválasztották,  a  mandátumot az első következő jelöltnek kell odaítélni  ugyanazon 
választói  jegyzékről, amelynek  nem került odaítélésre  a képviselői mandátum.  

A Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője, Czeglédi Rudolf, zentai lakos 
megválasztásra került a község  polgármesterévé a  Zentai Községi Képviselő-testület  2020. 
augusztus  21-én  tartott ülésén.  

 A Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője, Todorović Dragan, zentai lakos 
megválasztásra került a község  alpolgármesterévé a  Zentai Községi Képviselő-testület  
2020. augusztus  21-én  tartott ülésén.  

A Zentai Községi Képviselő-testület  képviselői, Szűgyi  Imre, kevi, Zelić Aleksandar, zentai, 
Sztantity Szebasztián, zenta  és Juhász Attila zentai lakosok megválasztásra kerültek   a 
Községi Tanács tagjaivá a  Zentai Községi Képviselő-testület  2020. augusztus  21-én  tartott 
ülésén.  

A Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője, Birkás Erika, zentai lakos a  Zentai 
Községi Képviselő-testület  2020. augusztus  21-én  tartott ülésén benyújtotta   szóbeli 
lemondását a Zentai Községi Képviselő-testület képviselői helyére.   

A Zentai Községi Képviselő-testület  képviselője, Cipó Igor, zentai lakos a  Zentai Községi 
Képviselő-testület  2020. augusztus  21-én  tartott ülésén benyújtotta   szóbeli lemondását a 
Zentai Községi Képviselő-testület képviselői helyére.   

Az АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. ALEKSANDAR VUČIĆ – 
GYERMEKEINKÉRT választói jegyzékről a mandátumot  odaítéltük Basarić Miroslavnak, 
született 1983-ban, az angol nyelv és irodalom tanárának, zentai lakosnak Péjity Máriának, 
született 1952-ben, nyugdíjasnak, zentai lakosnak és Babin Beátának, született 1989-ben, 
tánctanárnak, zentai lakosnak.  

A VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG-PÁSZTOR ISTVÁN - САВЕЗ 
ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР 
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A helyhatalmi választásokról szóló törvény fent felsorolt  rendelkezései alapján, meghoztuk 
a  rrendelkező rész szerinti  határozatot.  

JOGORVOSLAT  UTASÍTÁS: A jelen határozat ellen   engedélyezett a fellebbezés   a 
Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz.   A fellebbezés benyújtására  minden képviselő jogosult.   
A fellebbezést  a  határozat meghozatalától számított 48 órán belül kell benyújtani.   

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány          Szabó Dékány Zsófia  s. k.  
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-53/2020-I  
Kelt: 2020. augusztus 21-én 
Z e n t a  
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KIADÓ: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Főtér .  1. 
Telefon: 024/655-444 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ
 

Stojkov Igor, okleveles jogász, a Zentai KKT titkára 
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