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179. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. 
és  27/2018. sz. – más törv. és 6/2020. sz.) 116. szakaszának 5. bekezdése, a  helyi 
önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014, sz. – más 
törv., 101/2016.  sz. – más törv. és  47/2018. sz. ) 32. szakasza  1. bekezdésének 20) pontja,  
valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 89) pontja  alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2020. november 23-án 
tartott ülésén meghozta az alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI „СНЕЖАНА” – HÓFEHÉRKE  IGAZGATÓBIZOTTSÁGA MANDÁTUMA   

A MEGSZŰNÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I. 
A KKT megállapítja a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsága 
mandátumának a megszűnését, éspedig: 

- Zsoldos  Kornélia  - a foglalkoztatottak képviselője,  
- Zorana Srpak  - a foglalkoztatottak képviselője,  
- Juhász Bettina  - a foglalkoztatottak képviselője,   
- Szalkai Orsolya  - a szülők képviselője,  
- Csépe Tímea   - a szülők képviselője,  
- Boros Gyevi Csaba - a szülők képviselője,   
- Medve Elvira  - a helyi önkormányzat képviselője,  
- Mészáros Ilona  - a helyi önkormányzat képviselője,  
- Serfőző Veronika  - a helyi önkormányzat képviselője.   

 
II. 

A jelen határozatot közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s:  
 

A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezte a zentai „Снежана” – Hófehérke  Óvoda  
igazgatóbizottságának a  tagjait  a  020-86/2016-I-es számú, 2016. november 17-én kelt  
határozatával  négyéves megbízatási időre „kezdve  2016. november 17-étől”, időközben   az 
igazgatóbizottság összetétele  változott.  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 5. bekezdésének a 
rendelkezései előirányozzák: „Az intézmény igazgatási  szerveinek a  tagjait a helyi 
önkormányzati  egység  képviselő-testülete  nevezi ki és menti  fel,  és  az elnököt   a  tagok 
választják az igazgatási szerv  összes tagjának  a  szótöbbségével”.  
 
 Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének a 
rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati egység képviselő-testülete   meghozza a 
határozatot   az igazgatási szerv kinevezéséről”.  
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Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének a 
rendelkezései előirányozzák: „A kinevezésről szóló határozat, illetve  az igazgatási szerv 
felmentéséről szóló határozat a közigazgatási eljárásban  végleges”.  
 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 1. bekezdésének a 
rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv mandátuma négy évre szól. 
 
  A  helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014, sz. 
– más törv., 101/2016.  sz. – más törv. és  47/2018. sz. ) 32. szakasza  1. bekezdésének 20) 
pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a 
statútummal megállapított  más teendőket  is ellát.” 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 89) pontja  előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  a  törvényben és  a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”  
 
Tekintettel,  hogy a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjainak   2020. 
november  17-én letelt a mandátuma, Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta 
község Községi Tanácsának   a  javaslatát, meghozta  a  rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges  a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány     Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-83/2020-I 
Kelt: 2020. november 23-án 
Z e n t a         
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180. 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 88/2017. 
és  27/2018. sz. – más törv.) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése, a helyi önkormányzatról 
szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014, sz. – más törv., 101/2016.  sz. 
– más törv. és  47/2018. sz. ) 32. szakasza  1. bekezdésének 20) pontja,  valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. bekezdésének 89) pontja  
alapján a Zentai Községi Képviselő-testület a 2020. november 23-án tartott ülésén meghozta az 
alábbi   
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTAI „СНЕЖАНА” – HÓFEHÉRKE  ÓVODA IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

KINEVEZÉSÉRŐL 
 

I. 
A KKT kinevezi a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságát az alábbi 
összetételben: 

- Kovács Halmai Zsuzsannát , -  a helyi önkormányzat képviselőjeként,  
- Nagy Saroltát    -  a helyi önkormányzat képviselőjeként,   
- Nikolić Ágnest    -   a helyi önkormányzat képviselőjeként,   
- Szőke Beátát   -  a foglalkoztatottak képviselőjeként,  
- Juhász Tímeát   - a foglalkoztatottak képviselőjeként,  
- Ćirić Brankicát   - a foglalkoztatottak képviselőjeként,  
- Göblös Gabriellát   - a szülők képviselőjeként  
- Boros Gyevi Csabát   - a szülők képviselőjeként    
- Romakov Igort   - a szülők képviselőjeként.   

 
II. 

A zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottságának a mandátuma négy évre szól.   
 

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

I n d o k l á s:  
 
A Zentai Községi Képviselő-testület kinevezte a zentai Снежана – Hófehérke  Óvoda 
igazgatóbizottságának a tagjait  a  020-86/2016-I-es számú, 2016. november  17-én  kelt  
határozatával  négyéves megbízatási időre „kezdve  2016. november 17-étől”, és időközben  az 
igazgatóbizottság összetétele   változott.   
 
A Magyar Nemzeti Tanács, mint meghatalmazott  javaslattevő 2020. november 17-én megküldte   
a  V/Z/362/2020-as számú, 2020. november 16-án kelt végzését, amely tartalmazza   a  javaslatot  
három  - az igazgatóbizottság helyi önkormányzata képviselőjére az igazgatási szervben, illetve  
Zenta község három képviselőjére a  zentai  Снежана – Hófehérke Óvodában, éspedig  Nikolić 
Ágnest, Nagy Saroltát és  Kovács Halmai Zsuzsannát.  
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A zentai Снежана – Hófehérke  Óvoda 2020. november  20-án megküldte Zenta községnek  a 
javaslatát, mint   az igazgatóbizottság  új tagjainak  kinevezésére meghatalmazott  egyik 
javaslattevő, illetve tájékoztatta Zenta községet, hogy a Nevelői-oktatási Tanács titkos 
szavazással megválasztotta  a  foglalkoztatottak  képviselői jelöltjeit  az igazgatóbizottságban, 
éspedig: Juhász Tímeát, Szőke Beátát és  Ćirić Brankicát.   
 
A zentai Снежана – Hófehérke  Óvoda nem küldte meg Zenta községnek   a  másik 
meghatalmazott   javaslattevő javaslatait   az igazgatóbizottság új tagjainak  a megválasztására, 
illetve nem tájékoztatta  Zenta  községet, hogy a Szülői Tanács titkos szavazással   
megválasztotta  a  következő jelölteket  az igazgatóbizottságban a képviselőjüknek: Göblös 
Gabriellát és  Boros Gyevi Csabát. A harmadik jelölt  lemondása  miatt, akit  a Szülő Tanács 
javasolt  és   a  Szülő Tanács újbóli összejövetelének  lehetetlensége  miatt,  a  Covid-19 vírus 
által okozott világjárvány miatt, Zenta község Községi Tanácsa   a  harmadik  jelöltnek javasolta  
Romankov Igort.   
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 5. bekezdésének a 
rendelkezései előirányozzák: „Az intézmény igazgatási szerveinek a tagjait a helyi 
önkormányzati  egység  képviselő-testülete  nevezi ki és menti  fel,  és  az elnököt   a  tagok 
választják az igazgatási szerv  összes tagjának  a  szótöbbségével”.  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 6. bekezdésének a 
rendelkezései előirányozzák: „A foglalkoztatottak soraiból az  igazgatási szerv tagjait a nevelési-
oktatási, illetve  tantestületi tanács  javasolja,  és  a diákotthonnal rendelkező iskola esetében a 
tanári és pedagógia tanács, a  közös ülésükön, és a szülők soraiból  - a szülői tanács, titkos 
szavazással.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 8. bekezdésének a 
rendelkezései előirányozzák: „Az intézményben,   amelyekben minden vagy a tagozatok 
többségében  az oktatási – nevelési munka  a nemzeti  kisebbség nyelvén folyik,  a  nemzeti 
kisebbség nemzeti  tanácsa  javasol három  képviselőt - a helyi önkormányzat képviselőjét  az 
igazgatási szervbe.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakaszának 9. bekezdése  
előirányozza: „Az igazgatási szerv tagjának  nem lehet  javasolni és kinevezni a személyt:  
1) aki  jogerős ítélettel el lett ítélve bűncselekményért,  amelyre feltétel  nélküli börtönbüntetést 
mondtak ki  legalább három hónapig tartó időszakra vagy aki  el  lett ítélve:  családon belüli 
erőszak bűncselekményért,  a fiatalkorú gyermek elvételéért,  fiatalkorú személy bántalmazásáért 
vagy  vérfertőzésért, vesztegetés bűncselekményért vagy vesztegetésért,  a bűncselekményi 
csoportból  a nemi  szabadság bűncselekményért,  a  jogforgalom ellen és az emberiesség ellen 
és  más javak miatt, amelyeket  a nemzetközi jog véd,  tekintet nélkül  a  kimondott 
büntetőszankcióra,  sem pedig a személy,  akinek az esetében,  összhangban a törvénnyel,  
megállapítást nyert a diszkriminációs viselkedés, 
 2) aki magasabb szerkezetek  érdekét képviselné,  kivéve a szakszervezeti  tagokat, 
 3) akinek a teendői,  kötelezettsége és  tisztsége nem  egyeztethető össze az igazgatási szervben 
a teendők ellátásával,   
4) aki  már  ki van nevezve más  intézmény igazgatási szervébe tagnak,  
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5) akit  más  intézmény igazgatójának választottak meg,  
6) aki ezen intézmény titkári  vagy  igazgatóhelyettesi   teendőit  látja el,   
7) egyéb, a törvényben  megállapított esetekben.  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 12. bekezdésének 
rendelkezése előirányozza: „Amennyiben a meghatalmazott javaslattevők az igazgatási szervbe a 
tagok  javaslatát  az  intézményben foglalkoztatottak és a szülők soraiból lefolytatják 
összhangban a törvénnyel, a  helyi önkormányzati egység   képviselő-testülete köteles   elfogadni 
a javaslatukat.” 
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 13. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák: „A helyi önkormányzati  egység   képviselő-testülete meghozza  az 
igazgatási szervbe  való kinevezésről szóló határozatot.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 116. szakasza 15. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv  kinevezéséről, illetve felmentéséről szóló 
határozat  a  közigazgatási eljárásban   végleges.”  
 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasza 1. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák: „Az igazgatási szerv megbízatása négy évre szól.”  
 
 
A  helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  129/2007.,  83/2014, sz. – 
más törv., 101/2016.  sz. – más törv. és  47/2018. sz. ) 32. szakasza  1. bekezdésének 20) 
pontjának rendelkezései előirányozzák: „A Községi Képviselő-testület a törvénnyel és a 
statútummal megállapított  más teendőket  is ellát.” 
 
Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakasza 1. 
bekezdésének 89) pontja  előirányozza: „A Községi Képviselő-testület, összhangban a 
törvénnyel,  a  törvényben és  a statútumban meghatározott egyéb teendőket is ellát.”  
 
Tekintettel,  hogy a zentai Снежана – Hófehérke Óvoda igazgatóbizottsági tagjainak   2020. 
november  17-én letelt a mandátuma, Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta 
község Községi Tanácsának   a  javaslatát, meghozta  a  rendelkező rész szerinti határozatot.  
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: A jelen határozat végleges a  közigazgatási eljárásban. A 
határozat ellen   közigazgatási eljárás  indítható  a  Belgrádi Közigazgatási Bíróság előtt, 
Nemanjina  u 9. sz. A Belgrádi Közigazgatási Bírósághoz  a  fellebbezést  közvetlenül  vagy 
postai  úton kell  megküldeni  a  jelen határozat megküldésétől számított 30 napon belül. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány        Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-81/2020-I 
Kelt: 2020. november 23-án 
Z e n t a         
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181. 
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. november 23-án  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:  
KOSICZKY ANDRÁS, zentai, Ady Endre u. 8-ás   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:  
 

Kosiczky András, zentai lakos a Zentai Községi Képviselő-testület képviselője 2020. november 
23-án 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.  
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány        Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 020-87/2020-I 
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