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182. 
A vagyonadóról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2001., a JSZK Hivatalos Lapja,  42/2002. – az AB 
határozata, az SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002., 80/2002.- más törv., 135/2004., 61/2007., 5/2009., 101/2010., 
24/2011., 78/2011., 57/2012. sz. – az AB határozata, 47/2013. és 68/2014. sz.  – más törv., 95/2018. és 99/2018. sz. 
– az AB határozata és 86/2019. sz.) 6. szakaszának 5-től 7. bekezdése, 6a szakasza és 7a szakasza, valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 45. szakaszának 6) pontja alapján Zenta Község 
Képviselő-testülete a 2020. november 30-án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

R E N D E L E T E T 
ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2021. ÉVRE  A  MEGFELELŐ INGATLANOK  

NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ÁTLAGÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL A VAGYONADÓ 
MEGÁLLAPÍTÁSA CÉLJÁBÓL 

 
1. szakasz  

 
A jelen rendelettel a KKT megállapítja Zenta község területén a 2021. évre a megfelelő ingatlanok 
négyzetméterenkénti átlagárát a vagyonadó megállapítása céljából.  
 

2. szakasz  
 

Zenta község területén három övezet van kijelölve a vagyonadó megállapítására, a  kommunális felszereltségtől és 
a közlétesítmények felszereltségétől, a közlekedési összeköttetésétől Zenta község központi részeivel, illetve a 
munkaövezetek és a településen más tartalmaktól függően, éspedig:  
 
ELSŐ ÖVEZET: Zenta település – legfelszereltebb övezet, 
MÁSODIK ÖVEZET: Felöleli a falvakat Bogarast, Tornyost, Felsőhegyet és Kevit 
HARMADIK ÖVEZET: Zenta község területén azok az ingatlanok alkotják, amelyek nem lettek felölelve sem az 
első, sem a második övezettel, azzal, hogy az első övezet a legfelszereltebb övezetként került megállapításra. 
 
Az ingatlanok négyzetméterének átlagára Zenta község területén a 2021. évi vagyonadó  megállapítására az első 
övezetben az alábbiakat teszik:  
 
1) építési telek       680,00 dinár  
 
2) mezőgazdasági  földterület     - 
 
3) erdészeti földterület      - 
 
4) más földterület       - 
 
5) a lakásokra        39.000,00 dinár  
 
6) a lakóépületekre       28.000,00 dinár 
 
7) üzletviteli épületekre és másra     46.340,00 dinár  
     (föld feletti  és föld alatti) építészeti létesítmények 
      amelyek  tevékenység ellátását szolgálják   
 
8)  garázsok  és  garázshelyek     17.400,00 dinár  
 
Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárai Zenta község területén a 2021. évi vagyonadó megállapítására a 
második övezetben az alábbiak: 
 
1) építési telek       350,00 dinár  
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2) mezőgazdasági  földterület     - 
 
3) erdészeti földterület      - 
 
4) más földterület      - 
 
5) a lakásokra        - 
 
6) a lakóépületekre       14.000,00 dinár 
 
7) üzletviteli épületekre és másra     22.355,00 dinár 
     (föld feletti  és föld alatti) építészeti létesítményekre 
      amelyek  tevékenység ellátását szolgálj 
 
8)  garázsok  és  garázshelyek     - 
 
Az ingatlanok négyzetméterenkénti átlagárai Zenta község területén a 2021. évi vagyonadó megállapítására a 
harmadik övezetben  az alábbiak: 
 
1) építési telek       220,00 dinár  
 
2) mezőgazdasági  földterület     130,00 dinár 
 
3) erdészeti földterület      - 
 
4) más földterület       - 
 
5) a lakásokra        - 
 
6) a lakóépületekre       4.274,00 dinár 
 
7) üzletviteli épületekre és másra     -  
     (föld feletti  és föld alatti) építészeti létesítményekre 
      amelyek  tevékenység ellátását szolgálják 
 
8)  garázsok  és  garázshelyek     - 
 
 

3. szakasz  
 

A jelen rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában és Zenta község hivatalos honlapján. 
 

4. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon lép hatályba és 
2021. január 1-jétől kell alkalmazni.  
 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány     Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Szám: 436-2/2019-I 
Kelt: 2020. november 30-án 
Z e n t a     
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183. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 – kiigazítás, 64/10 – 
AB, 24/11, 121/12, 42/13 – AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – más törv. és 
9/20. sz.) 99. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos 
Közlönye,  129/2007., 83/2014. – más törv., 101/2016. – más törv. és 47/2018. sz.) 32. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 
45. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján, Zenta Község Képviselő-testülete a 2020. november 30-
án tartott ülésén meghozta az alábbi  
 

RENDELETET  
AZ ÉPÍTÉSI TELEKRŐL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL  

 
1. szakasz  

 
A KKT a jelen rendelettel eszközli az építési telekről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos 

Lapja,  17/2009., 25/2010., 2/2014. és 8/2019. sz.) módosítását és kiegészítését – a továbbiakban: 
rendelet.  

 
2. szakaksz 

 
A rendelet 8A szakasza az alábbiak szerint módosul:  

 „ Az építési telek  elidegenítésének kezdő árát   az építési telek  piaci értékének  összegében kell  
megállapítani.  
 A telek piaci értékét minden egyes konkrét lokációra a helyi önkormányzati egység   hatásköri 
szerve állapítja meg, amely megállapítja  a vagyonadó mértékét, összhangban a külön törvénnyel. 
 Kivételes helyzetekben a  piaci érték   becslésére  igénybe vehető   meghatalmazott becslő,  vagy  
külön   munkatestületet kell alakítani, amely  megállapítja  az építési telekkel való rendelkezés és 
beszerzése feltételeit.“  
 

3. szakasz  
 

A rendelet  31. szakaszában törölni kell a szavakat: „és azt  megküldi  a  község 
polgármesterének aláírásra, miután   azt  előzőleg aláírta az építési telek vevője  vagy bérlője.”  
 

4. szakasz   
 

A rendelet többi rendelkezése változatlan  marad.   
 

5. szakasz  
 

A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány   Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya  
Szám: 46-38/2020-I  
Kelt: 2020. november 30-án 
Z e n t a  
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184. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09 – 
kiigazítás, 64/10 – AB, 24/11, 121/12, 42/13 – AB, 50/13-AB, 98/13-AB, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – más törv. és 9/20. sz.) 46. szakasza alapján kapcsolatban az 51b szakasszal, valamint Zenta 
község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakaszának 5. pontja alapján Zenta 
Község Képviselő-testülete a 2020. november 30-án tartott ülésén, meghozta az alábbi  
 

RENDELETET  
Zenta település általános terve  

módosításának és kiegészítésének kidolgozásáról 
 

1. szakasz  
 

A jelen rendelet alapján kidolgozásra kerül Zenta település általános terve módosításáról és 
kiegészítéséről szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 07/08. sz.) (a továbbiakban: terv), a zentai 
Autóbusz-pályaudvar közlekedési komplexuma közterületére a 19-es számú tömbben.  

 
2. szakasz   

  
A terv módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel a zentai kataszteri község 

építési területe lesz felölelve a 2326-os és 2322-es  kataszteri parcellán,   a  leírt határon belül.  
 
 A leírás kiinduló pontjának a 2326-os, 8239-es és 8279-es parcellaszámok hármas határa lett 
megállapítva. Ezen ponttól déli irányban,  a határ  követi  a  2326-os parcella keleti  határát, majd nyugat 
felé halad és  kíséri  a  2326-os parcella  déli határát, majd dél felé halad a  2326-os, 2321-es, 2323/5-ös 
parcellák hármas határáig. Tovább, a határ nyugat felé halad, a 2326-os, 2323/2-es, 2323/-as parcellák 
hármas határáig. Ezen ponttól a határ észak felé halad és kíséri a 2326-os parcella nyugati határát és 
elérkezik a  2326-os, 2325-ös, 8239-es  parcellák hármas határáig (Petőfi Sándor utca). Tovább, a határ 
dél-nyugati irányban halad, kíséri a 2326-os parcella északi irányát és elérkezik a határleírás kezdő 
pontjáig.  
 A terv módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelettel 36 a 07 m2 lesz felölelve.   
 

3. szakasz 
 

A felölelt terület rendezésének és építésének  feltételei  és  irányelvei definiáltak a 
tervben, amely felöleli a területet, amely főként  a  közlekedési  komplexumok közterületére, azaz az 
Autóbusz-pályaudvarra szánt.   
 

4. szakasz   
 

A terv módosítása és kiegészítése felöleltségében a területtervezés, –használat, –rendezés 
és –védelem elvei a terület  ésszerű szervezetén és rendezésén, a tervezett tartalmak összehangolásán a 
lehetőségekkel és a terület korlátain, a terület  aktív használói kezdeményezésén  alapulnak, a 
megvalósítás és  fenntartható  tervezés lehetőségével.  
 
 
 
 

5. szakasz  
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A terv módosításának és kiegészítésének a víziója és az alapvető céljai a változások a 
terület rendeltetésén a terv módosításának és kiegészítésének felöleltségében, valamint a 
rendezés és építés szabályainak  a kiegészítése.   
A terv módosításai és kiegészítései a Zentai kataszteri község 2326-os és 2322-es  kataszteri parcellái 
lokációja rendeltetésének  a definiálására  vonatkoznak.   

 
6. szakasz  

 
A terület tervezésének, használatának, rendezésének  és  védelmének a 

megfogalmazott kerete a terv módosításával és kiegészítésével a teret alkotja, amelynek keretében  
szükséges  újra  definiálni   a terület  alapvető rendeltetését és  rendezési és építési szabályait. A terület 
alapvető rendeltetésének a szerkezetét és a földterület használatát a terv módosításának és kiegészítésének 
felöleltségében az építési telek - a tervezett nyilvános építési telek alkotja.   
 

7. szakasz  
 

Az építés és a terv módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet meghozatalának a célja a terv 
lefolytatási módjának a kiigazítása, valamint az érvényes tervmegoldás felülvizsgálata és annak 
összehangolása a használók új követelményeivel és szükségleteivel, a földterület vagyonjogi viszonyának 
megoldása céljából.  

 
8. szakasz  

 
 A terv módosításának és kiegészítésének a határideje  a jelen  rendelet hatálybalépésétől 

számított 30 nap. 
 

9. szakasz  
 

A terv módosításának és kiegészítésének költségét  a zentai Severtrans biztosítja. 
 

10. szakasz  
 

A terv módosítása és kiegészítése azon vállalat által kerül kidolgozásra, amelyet a  
a terv módosítását és kiegészítését finaszírozó cég választ. 
 

11. szakasz  
 

A jelen rendelet alkotó része a  stratégiai környezetvédelmi  hatástanulmány 
kidolgozása megkezdésének mellőzéséről szóló határozat Zenta község általános tervének  a  
módosítására és kiegészítésére, száma: 501-40/2020-IV-05 dátum: kelt 2020.11.18-án. és a változtatásra 
kerülő  tervterület felöleltségének grafikai bemutatása.  
 

12. szakasz  
 

A nyilvános betekintést Zenta község általános tervének módosítás és kiegészítés tervezetének az 
előterjesztésével 30 napos időtartamban  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben kerül sor,   
amelynek   kertében   egy nyilvános prezentációt tartunk,  és  internet útján is, Zenta  község hivatalos 
honlapján a http://www.zenta-senta.co.rs címen.   
 
 

http://www.zenta-senta.co.rs/
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13. szakasz  
 

 A jelen rendelet a Zenta Község Hivatalos Lapjában való közzétételétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba.   
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Zenta község  
Zentai Községi Képviselő-testület  a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya  
Szám: 350-55/2020-I  
Kelt: 2020. november 30-án 
Z e n t a  
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185. 
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JELENTÉS 
A ZENTA KÖZSÉG 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET  2020. JANUÁR- 

SZEPTEMBERI IDŐSZAK KÖZÖTTI VÉGREHAJTÁSÁRÓL 
 

A Zenta község 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet 2020. január-szeptemberi időszak 
közötti  végrehajtásáról szóló  jelentés  összeállításának jogalapját a  költségvetési rendszerről  szóló 
törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 
63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – másik törvény, 103/15., 99/2016., 
113/2017, 95/2018.. 31/2019. és 72 szám) 76. szakasza és a költségvetési számvitelről szóló 
kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye, 125/03., 12/06.és 72/2019. szám) 8. szakasza 
tartalmazza. 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. 
szám – másik törvény, 103/15. és 99/2016., 113/17. 95/2018.,31/2019. és 72/2019. szám) 29. 
szakaszának  megfelelően  a   költségvetés  az   egységes  költségvetési  osztályozás  alapján   kerül 
elkészítésre és végrehajtásra, amely felöleli a bevételek és jövedelmek közgazdasági osztályozását, a 
költségek   és   kiadások   közgazdasági   osztályozását,   a   szervezési   osztályozást,   a   funkcionális 
osztályozást, a program szerinti osztályozást, valamint a finanszírozási források szerinti osztályozást. 

 
Zenta  község  költségvetésének  2020.01.01-je  és  2020.09.30-a  közötti  végrehajtása  Zenta 

község konszolidált kincstári számláján keresztül történt, mely a Kincstári Igazgatóságnál kerül 
vezetésre, és egységesítetten funkcionál a községi költségvetés végrehajtására szolgáló számlán, a 
költségvetés közvetett használóinak alszámláin, továbbá a közpénzek egyéb használóinak alszámláin 
keresztül, melyek az alábbiak: 

 
A Snežana-Hófehérke Óvoda,   Zenta Község Idegenforgalmi Szervezete,   a Thurzó Lajos 

MOK, a Zentai Magyar Kamaraszínház, a Stevan Sremac Szerb Művelődési Központ, a zentai 
Történelmi Levéltár, a Tiszapart-Alvég Helyi Közösség, a Centar-Tópart Helyi Közösség, a Kertek 
Helyi Közösség, a Felsőhegy Helyi Közösség, a Bácska-Bogaras Helyi Közösség, a Tornyos Helyi 
Közösség, és a Kevi Helyi Közösség. 

 
Jelentés a folyó és az állandó költségvetési tartalék eszközei használatáról a 2020-as évben 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – 
másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám)   69. és 70. 
szakaszával meghatározásra került a folyó és az állandó költségvetési tartalék tervezésének és 
használatának módja. 

 
Folyó költségvetési tartalék 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – 
másik  törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és  72/2019. szám) 69.  szakasza 
alapján a költségvetés keretében a tervezett bevételek egy része nem kerül előre elosztásra, hanem 
folyó  költségvetési tartalék címen  megtartásra kerül,  és  azon  nem  tervezett  rendeltetésekre kerül 
felhasználásra, melyekre nem került appropriáció megállapításra, vagy azon rendeltetésekre, melyekre 
az év folyamán szükség mutatkozik, és az appropriációk nem voltak elégségesek. A folyó költségvetési 
tartalék eszközei a fiskális év folyamán meghatározott rendletetésekre elosztásra kerülnek a közvetlen 
költségvetési eszközhasználók között. 
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Zenta község 2020-as évi  költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2019. 
sz.) a folyó költségvetési tartalékok eszközeit az alábbiakra használtuk fel: 

A 400-15/2020-II-es számú, 2020.04.07-én kelt  végzés alapján  a  folyó költségvetési eszközök 
használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a   15-ös program keretében: Helyi 
önkormányzat, projektum: 0606-P8: Zenta község   tulajdonában levő létesítmények   nagy értékű 
karbantartása és    folyó javítása,   finanszírozási forrás 13, 90-es pozíción,   511000 közgazdasági 
osztályozás – épületek és építési létesítmények csökkent 2.400.000,00 dináros összeggel. 

A 13-as program  keretében: A kultúra és  a tájékoztatás fejlesztése, Projektum: 1201-P9: Zenta 
községben emlékmű elhelyezése, 01-es finanszírozási forrás, 181-es   pozíció, 424000 közgazdasági 
osztályozás – Szakosított szolgáltatások, csökkent 3.400.000,00 dináros összeggel. 

A 9-es program     keretében: Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-P5: 
Tervdokumentáció kidolgozása a zentai Stevan Sremac Általános Iskola épületének helyreállítására, 
01-es finanszírozási forrás, 186-os pozíció, 511000 közgazdasági osztályozás – Épületek és építési 
létesítmények, csökkent 2.000.000,00 dináros összeggel. 

A   15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, projektum: 0602-009 Folyó költségvetési 
tartalékok, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció,    499000 közgazdasági osztályozás – 
Tartalékeszközök  növekedett  6.000.000,00  dináros  összeggel,  és  a  13-as  finanszírozási  forrás 
2.400.000,00 dináros összeggel. 

 
A   400-16/2020-II-es számú, 2020.04.07-én kelt végzés alapján   növekszik az 5. fejezetben 

Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat, programaktivitás: 
0602-0009 Folyó költségvetési tartalékok, 160-asd  funkcionális osztályozás, finanszírozási forrás 01 
Költségvetési bevételek, a 92-es pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – folyó költségvetési 
tartalékok jóváhagyásra került az eszközök csökkentése   összesen 6.000.000,00 dináros összegben, és 
a 13-as finanszírozási forrás,   csökkent 2.400.000,00 dináros összeggel. Növekszik a pozíció az 5. 
Fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: Helyi önkormányzat általános 
szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0014 Igazgatás rendkívüli helyzetekben, új   102/1-es pozíció 
nyílik, 472000 közgazdasági osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből, 
finanszírozási forrás 01, növekszik 6.000.000,00 dináros összeggel, és a 13-as finanszírozási forrás 
növekszik 2.400.000,00 dináros összeggel. 

 
A 400-24/2020-II-es számú,  2020.06.24-én kelt végzés alapján a  folyó költségvetési eszközök 

használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, 
Programaktivitás: 0602-009  Folyó  költségvetési  tartalékok,  funkcionális  osztályozás  160, 
finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 92-es pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – 
folyó költségvetési  tartalékok,  jóváhagyásra került  az eszközök átcsoportosítása összesen 3.700,00 
dináros összegben. Növekszik a pozíció az 5.  fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös 
program  keretében: A  helyi  önkormányzat  általános  szolgáltatásai,    Programaktivitás: 0602-0004 
Községi Vagyonjogi Ügyészség, finanszírozási forrás 01, 31-es pozíció, 414000 közgazdasági 
osztályozás – A foglalkoztatottak  szociális juttatásai 3.700,00 dinárral. 

 
A 400-36/2020-II-es számú,  2020.09.17-én kelt végzés alapján a  folyó költségvetési eszközök 

használatáról, az 5. fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, 15-ös program: Helyi önkormányzat, 
Programaktivitás: 0602-009  Folyó  költségvetési  tartalékok,  funkcionális  osztályozás  160, 
finanszírozási forrás 01 Költségvetési bevételek, a 92-es pozíción, 499000 közgazdasági osztályozás – 
folyó költségvetési  tartalékok,  jóváhagyásra került  az eszközök átcsoportosítása összesen 100.000,00 
dináros összegben. Növekszik a  pozíció az 5.  fejezetben Községi Közigazgatási Hivatal, a  12-es 
program  keretében:  Egészségvédelem,      Programaktivitás:  1801-0002  Halottkémszolgálat, 
finanszírozási forrás 01, 161-es pozíció, 424000 közgazdasági osztályozás – Szakosított szolgáltatás 
növekszik 100.000,00 dináros összeggel. 
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Állandó költségvetési tartalék 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény ((az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – 
másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 70. szakaszával 
összhangban szabályozásra került az állandó költségvetési tartalék használata. 
Az állandó költségvetési tartalék a kiadások finanszírozására kerül felhasználásra a Szerb Köztársaság 
és a helyi hatalom rendkívüli körülmények következményeinek elhárításában való részvétele címén, 
mint például földrengés, árvíz, aszály, tűz, földcsuszamlások, hófúvások, jégeső, állati és növényi 
betegségek, környezeti katasztrófák és egyéb elemi csapások, illetve egyéb rendkívüli események, 
melyek az emberek életét és egészségét veszélyeztethetik, vagy nagyobb kárt okozhatnak. A Zenta 
község 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 22/2019. szám) az 
állandó költségvetési tartalék tervezett eszközei 150.000,00 dinárt tesznek ki 2020.09.30-áig az állandó 
költségvetési tartalékok nem kerültek felhasználásra. 

 
Jelentés az appropriációk növeléséről és változásáról a  2020.01.01-jétől  a  2020.09.30-áig 

terjedő időszakban 
 

Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-3/2020-II., kelt  2020. január 
17-én,      az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – az 5-ös programkeretében: 
Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés, Projektum 0101-02 – A határi utak rendezése, 421-es   funkció, 
finanszírozási  forrás  15  –  Az  előző  évek  felosztattlan  adományai,  122/1-es  pozíció,  425-ös 
közgazdasági osztályozás – folyó javítások és karbantartás növekszik 2.360.097,67 dinárral. 
Áthozott felhasználatlan különleges rendeltetésű eszközök (kontó: 311712) növekszik 2.360.097,67 
dinárral. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-4/2020-II., kelt  2020. január 

20-ánn,  az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal – Fejezet 5.06. Történelmi Levéltár 13-as 
program: A kultúra és    a  tájékoztatás fejlesztése,  projektum: 1201-06, Living Archives – Relics of 
Common Cultural Heritage (Élő Archívumok – a  közös kulturális hagyaték relikviái), 311-es funkció, 
06-os finanszírozási forrás – Nemzetközi szervezetek adományai, 423-as  közgazdasági  osztályozás – 
Szerződéses szolgáltatások, növekszik   88.400,000 dináros   összeggel, a 424-es közgazdasági 
osztályozás – Szakosított szolgáltatások növekszik   960.600,00 dináros összeggel, és az 512-es 
közgazdasági  osztályozás – Gépek és felszerelés növekszik 28.984,00 dináros összeggel. A projektum 
Living Archives –  Relics of Common Cultural Heritage (Élő Archívumok –  a    közös kulturális 
hagyaték relikviái) növekszik összesen 1.077.984,00 dináros összeggel. 
Folyó  adományok  nemzetközi  szervezetektől  a    községi  szint  javára  (kontó:  732151)  növekszik 
1.077.984,00 dinárral. 

 
Az appropriáció változtatásáról szóló határozat alapján, száma   400-5/2020-II., kelt   2020. 

január  20-án,     Zenta  község  2019-es  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet     módosításáról  és 
kiegészítéséről szóló rendelet     külön részének táblázatos részében   az 5. részben Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal –a 15-ös program keretében– A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai 
Aktivitás:0602-0009 – Folyó költségvetési tartalékok, 01-es finanszírozási forrás, 92-es pozíció, 499-es 
közgazdasági osztályozás – Tartalékeszközök, csökken 200.000,00 dináros összeggel. 
A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Aktivitás 1201-0004 -  A nyilvános 
tájékoztatás terén a   közérdek   megvalósítása és előmozdítása, 01-es finanszírozási forrás, 179-es 
pozíció,  454-es  közgazdasági osztályozás – Szubvenciók magánvállalatoknak növekszik 200.000,00 
dináros összeggel. 
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Az appropriáció változtatásának szükségességét a    nem    elegendő terjedelmű eszközök tervezése 
okozta a 179-es pozíció keretében. 

 
Az appropriáció változásáról  szóló határozat alapján, száma  400-6/2019-II, kelt  2020. január 

20-án, a következő appropriáció változásokra   került sor Zenta község 2020-as évi költségvetéséről 
szóló rendelet     Külön része 8. szakaszának táblázatos részében,       az 5. részben Zentai Községi 
Közigazgatási Hivatal. A  9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés – Thurzó Lajos ÁI, 
programaktivitás: 2002-0001 – Az általános iskolák     működése, finanszírozási forrás 01, 184-es 
pozíció, 463-as  közgazdasági osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, 512-es kontó  - Gépek 
és felszerelés csökken 45.000,00 dináros összeggel. 

A 9-es program keretében: Általános oktatás és nevelés – Thurzó Lajos ÁI, Programaktivitás : 
2002-0001 - Az  általános  iskolák      működése  finanszírozási forrás  01,  184-es    pozíció,  463-as 
közgazdasági   osztályozás – Átutalások más hatalmi szinteknek, kontó 422 – Utazási   költségek 
növekszik 45.000,000 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-8/2019-II, kelt  2020. február 

07-én     az 5. részben - Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 7-es   program: A közlekedés és a 
közlekedési   infrastruktúra megszervezése, Projektum: 0701-03 – A videó felügyeleti rendszer 
bevezetése     a 2a   rendű 105-ös számú állami út   és   a   26-os   rendű 303-as számú     állami út 
kereszteződésén,  Tornyos,    funkció:  451,  07-es  finanszírozási  forrás  -  Átutalások  más  hatalmi 
szintektől, 127/1-es    pozíció,  512-es  közgazdasági osztályozás –  Gépek  és  felszerelés növekszik 
1.100.000,00 dináros összeggel. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások,  szűkebb értelemben a Vajdaság AT-tól a  községi szint javára 
(kontó: 733252) növekszik 1.100.000,00 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-9/2020-II, kelt  2020. február 

21-én,   az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános 
oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének  helyreállítása, 912- 
es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Átutalások más hatalmi szintektől, 185-ös pozíció, 511-es 
közgazdasági osztályozás – Épületek és építési létesítmények, növekszik 4.914.701,72 dinárral. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 4.914.701,72 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-11/2020-II, kelt  2020. február 

28-án   az 5. részben Községi Közigazgatási Hivatal – 9-es program: Általános oktatás és nevelés, 
Projektum: 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének  helyreállítása, 912-es funkció, 07-es 
finanszírozási forrás – Átutalások más hatalmi szintektől, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági 
osztályozás – Épületek és építési létesítmények, növekszik 2.303.855,22 dinárral. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 2.303.855,22 dináros összeggel. 
 

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma  400-12/2019-II, kelt  2020. április- 
én, Zenta község 2020-as évi költségvetésében a következő appropriáció változtatásokra került sor a 
15-ös program kertében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai,  Aktivitás: 0602-0009 Folyó 
költségvetési tartalékok,  finanszírozási forrás 01,  92-es pozíció, 499-es  közgazdasági osztályozás – 
Tartalékeszközök csökken 5.000,00 dináros összeggel. 
A 16-os  program keretében: A helyi  önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás 2101-0001 – A 
képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01,  5/1-es pozíció, új  közgazdasági osztályozás 
nyílik, 426 – Anyag, növekszik 5.000,00 dináros összeggel. 
Az appropriáció változásának szükségességét  a  nem  kellő terjedelmű eszközök tervezése okozta   az 
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5/1-es pozíción. 
 

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma  400-14/2020-II, kelt  2020. április 
07-én, Zenta község 2020-as évi költségvetésében a következő appropriáció változtatásokra került sor. 
A 15-ös   program keretében: A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, Aktivitás: 0602-0009 – 
Folyó költségvetési tartalék, finanszírozási forrás 01, 92-es pozíció, 499-es közgazdasági osztályozás – 
Tartalékeszközök, csökken 5.000,00 dináros összeggel. 
A 16-os   program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Aktivitás: 2101-0001 – A 
képviselő-testület működése, finanszírozási forrás 01, 19/1-es pozíció, közgazdasági osztályozás nyílik 
426 – Anyag, növekszik 5.000,00 dináros összeggel. 
Az appropriáció változásának szükségességét  a  nem  kellő terjedelmű eszközök tervezése okozta   az 
19/1-es pozíción. 

 
Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma  400-13/2020-II, kelt  2020. április 

07-én, a 11-es program keretében: Szociális- és gyermekvédelem, programaktivitás: 1901-P2 -   A 
középiskolások utaztatása, 820-as   finanszírozási forrás 01, a 45-ös pozíció. 427-es   közgazdasági 
osztályozás – Szociális védelmi térítmények a költségvetésből csökken 320.000,00 dináros összeggel. 

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általásnos szolgáltatásai, Programaktivitás: 
0602-0014  -     Igazgatás  rendkívüli  helyzetekben,  finanszírozási  forrás  01,  a  102-es  pozíció, 
közgazdasági osztályozás 426 – Anyag növekszik 320.000,00 dináros összeggel. 

 
 

Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma  400-17/2020-II, kelt  2020. május 
06-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Általános oktatás 
és nevelés, Projektum: 2002-01 -  A zentai Thurzó Lajos iskola helyreállítása, 912-es funkció, 07-es 
finanszírozási forrás – Más hatalmi szervek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás 
– Épületek és építési létesítmények növekszik 2.672.285,64 dináros összeggel. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 2.672.285,64 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma  400-18/2020-II, kelt  2020. május 

06-án, Zenta község 2020-as évi költségvetése Külön részének   8. szakaszában   a következő 
appropriáció változtatásokra került az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, Fejezet 5.01 
Снежана –  Hófehérke Óvoda, a  8-as program   keretében: Iskoláskor előtti oktatás és nevelés – 
Hófehérke Óvoda, Programaktivitás 2001-0001 Az iskoláskor előtti nevelés és oktatás megvalósítása és 
működése, 01-es finanszírozási forrás, 188-as pozíció, 411-es közgazdasági osztályozás – A 
foglalkoztatottak fizetése,  pótléka és térítései (keresetek) csökken  200.000,00 dináros összeggel, és a 
01-es  finanszírozási forrás, 189-es pozíció, 412-es közgazdasági osztályozás -  A munkáltatót terhelő 
szociális járulékok csökken 50.000,00 dináros összeggel. 
 

A 13-as program keretében: A kultúra és  a  tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, 
Programaktivitás: 1201-0001 – A helyi művelődési intézmények működése, finanszírozási forrás 01, 
297-es pozíció, 411-es közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak fizetése,   pótléka és térítései 
(keresetek) növekszik 200.000,00 dinárral,    és  a  298-as  pozíció, finanszírozási forrás 01,  412-es 
közgazdasági osztályozás – A munkáltatót terhelő szociális   járulékok  növekszik 50.000,00 dináros 
összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-19/2020-II, kelt  2020. május 

15-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, 9-es program: Általános oktatás és nevelés, 
Projektum 2002-01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének helyreállítása, 912-es   funkció, 
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finanszírozási   forrás 07 -    Más hatalmi szervek átutalásai, 185-ös pozíció, 511-es közgazdasági 
osztályozás – Épületek és építési létesítmények növekszik 2.117.251,44 dináros összeggel. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 2.117.251,44 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-21/2020-II, kelt  2020. 

június 04-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program keretében: A helyi 
önkormányzat  általános szolgáltatásai, Projektum 0602-04 -  A zentai Városháza utcai homlokzatának 
helyreállítása – I szakasz, 620-as funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek  átutalásai, 
155/1-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás –  Épületek és építési létesítmények növekszik 
4.500.000,00 dináros összeggel. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-21/2020-II, kelt  2020. június 

04-én,  az 5.  részben Zentai Községi  Közigazgatási Hivatal, a  15-ös  program keretében: A helyi 
önkormányzat  általános szolgáltatásai, Projektum 0602-04 -  A zentai Városháza utcai homlokzatának 
helyreállítása – I szakasz, 620-as funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek  átutalásai, 
155/1-es pozíció, 511-es közgazdasági osztályozás –  Épületek és építési létesítmények növekszik 
4.500.000,00 dináros összeggel. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 4.500.000,00 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-22/2020-II, kelt  2020. június 

04-én, az 5. részben   Községi Közigazgatási Hivatal, a 11-es program keretében: Szociális- és 
gyermekvédelem, Aktivitás: 0901-001 – Egyszeri segélyek és a segély más formái, 070-es funkció, 07- 
es  finanszírozási  forrás  –  Más  hatalmi  szintek  átutalásai,  53-as  pozíció,  472-esközgazdasági 
osztályozás – Szociális védelmi térítmények növekszik 180.000,00 dináros összeggel, 
Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a  Vajdaság AT-tól a községi szint javára (kontó: 
733156) növekszik 180.000,00 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-23/2020-II, kelt  2020. június 

24-én, Zenta község 2020-as évi költségvetése külön részének a 8. szakaszában a következő 
appropriáció változtatásokra került sor, az 5. részben  Községi Közigazgatási Hivatal, a 15-ös program 
keretében: A helyi önkormányzat   általános   szolgáltatásai, Programaktivitás: 0602-0004 – Községi 
Vagyonjogi Ügyészség, 32-es pozíció,  01-es finanszírozási forrás, 421-es közgazdasági osztályozás – 
Állandó költségek csökken   12.100,00 dináros összeggel, finanszírozási forrás 01, közgazdasági 
osztályozás 422-Utazási költségek csökken   12.600,00 dináros összeggel,   a   34-es pozíció, 
finanszírozási forrás 01, 423 – Szerződéses szolgáltatások csökken  15.200 dináros összeggel,  a 35-ös 
pozíció, finanszírozási forrás 01, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag csökken 20.400 dinárral, a 
35-ös  pozíció,  01-es  finanszírozási  forrás,  426-os  közgazdasági  osztályozás  –  Anyag,  csökken 
20.400,00 dináros összeggel, a 36-os pozíció, finanszírozási forrás 01, 465-ös közgazdasági osztályozás 
– Egyéb dotációk és átutalások,  csökken  2.000,00 dináros összeggel,  a  37-es pozíció, finanszírozási 
forrás   01,   512-es   közgazdasági   osztályozás   - Gépek és felszerelés csökken 4.000,00 dináros 
összeggel. 

A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános  szolgáltatásai, Programaktivitás: 
0602-0004 –  Községi Vagyonjogi Ügyészség,  31-es  pozíció,    01-es  finanszírozási forrás,  414-es 
közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak szociális juttatásai növekszik 66.300,00 dináros 
összeggel. 
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Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-25/2020-II, kelt  2020. június 
24-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 11-es program keretében: Szociális- és 
gyermekvédelem, Aktivitás: 0901-0001 – Egyszeri segély és a segély más formái, 070-es funkció, 07- 
es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 53-as   pozíció, 472-es közgazdasági 
osztályozás - Szociális védelmi térítések növekszik 34.286,00 dináros összeggel. 
Folyó átutalások, szűkebb értelemben   a Vajdaság AT-től a   községi szint javára (kontó: 733156) 
növekszik 34.286,00 dinárral. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-26/2019-II, kelt  2020. június 

09-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: Alapfokú oktatás 
és nevelés, Projektum 2002- 01 – A zentai Thurzó Lajos iskola épületének a helyreállítása, 912-es 
funkció,  finanszírozási  forrás  07  –  Más  hatalmi  szintek  átutalásai,       185-ös  pozíció,  511-es 
közgazdasági  osztályozás  –  Épületek  és  építési  létesítmények  növekszik  5.309.955,66  dináros 
összeggel. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Köztársaságtól a községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 5.309.955,66 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-28/2019-II, kelt  2020. július 

28-án,  az 5.  részben Zentai Községi  Közigazgatási Hivatal, a  15-ös  program keretében: A helyi 
önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás 0602-002 – A helyi közösségek  működése, 
160-as funkció, finanszírozási forrás 07 – Más hatalmi szintek átutalásai,    320-as pozíció, 423-as 
közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 439.310,00 dináros összeggel, és a 
323-as pozíció, 426-os közgazdasági osztályozás – Anyag növekszik 6.000,00 dináros összeggel. 
Folyó    átutalások,  szűkebb  értelemben  a  Köztársaságtól  a  községi  szint  javára  (kontó:  733152) 
növekszik 445.310,00 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció változásáról szóló határozat alapján, száma  400-29/2020-II, kelt  2020. július 

28-án,  az 5.  részben Zentai Községi  Közigazgatási Hivatal, a  15-ös  program keretében: A helyi 
önkormányzat általános szolgáltatásai, Programaktivitás – A helyi közösségek működése, 160-as 
funkció, finanszírozási forrás 01,      320-as pozíció, 423-as közgazdasági osztályozás – Szerződéses 
szolgáltatások csökken 6.150,00 dináros összeggel, és a 322-es pozíció, finanszírozási forrás 01,  425- 
ös közgazdasági osztályozás – Folyó javítások és karbantartás csökken 12.000,00 dináros összeggel. 
 
A 15-ös program keretében: A helyi önkormányzat általános  szolgáltatásai, programaktivitás: 0602- 
0002 A helyi közösségek működése, 160-as funkció, finanszírozási forrás 01, 421-es közgazdasági 
osztályozás – Állandó költségek növekszik 18.150,00 dináros összeggel. 

 
Az  appropriáció változásáról szóló  határozat alapján,  száma    400-30/2020-II, kelt    2020. 

augusztus  3-án, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 16-os program keretében: A 
helyi önkormányzat politikai rendszere, Projektum: 2101-01 – Válalsztások 2020, 8-as pozíció, 
finanszírozási forrás 01, 416-os közgazdasági osztályozás – A foglalkoztatottak díjai és egyéb külön 
kiadások csökken 100.000,00 dináros összeggel. 

A 16-os program keretében: A helyi önkormányzat politikai rendszere, Projektum: 2101-01 – 
Válalsztások 2020, 11-es pozíció, finanszírozási forrás 01, 423-as közgazdasági osztályozás – 
Szerződéses szolgáltatások növekszik 100.000,00 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma   400-31/2020-II, kelt   2020. 

augusztus   8-án, az 5.  részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 9-es program keretében: 
Általános oktatás és nevelés, Projektum: 2002-01 – A zentai  Thurzó Lajos épületének helyrreállítása, 
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912-es funkció, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 185-ös  pozíció, 511-es 
közgazdasági osztályozás - Épületek és építési létesítmények növekszik 832.631,19 dináros összeggel. 
Nagy értékű rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben  a Köztársaságtól a  községi szint javára 
(kontó: 733251) növekszik 832.631,19 dinárral. 

 
Az  appropriáció változásáról szóló  határozat alapján,  száma    400-32/2020-II, kelt    2020. 

szeptember 01-jén, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 13-as program keretében: A 
kultúra  és  a  tájékoztatás  fejlesztése,  Történelmi  Levéltár,  Programaktivitás:  1201-0001– A  helyi 
művelődési intézmények   működése működése, finanszírozási forrás 01,      306-os pozíció, 465-ös 
közgazdasági osztályozás – Egyéb dotációk és átutalások csökken 30.000,00 dináros összeggel. 
A 13-as program keretében: A kultúra és a tájékoztatás fejlesztése – Történelmi Levéltár, 
programaktivitás: 1201-0001 - A helyi művelődési intézmények működése, finanszírozási forrás 01, 
300-as pozíció, 416-os közgazdasági  osztályozás – A foglalkoztatottak díjai és  egyéb külön kiadások 
növekszik 30.000,00 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma  400-34/2020-II, kelt  2020. 

szeptember 10-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 13-as program keretében: A 
kultúra és a tájékoztatás fejlesztése, Történelmi Levéltár, Projektum: 1201-06– Living Archives – 
Relics of  Common Cultural Heritage (Élő archívumok – a  közös kultúrális hagyaték relikviái), 820-as 
funkció, finanszírozási forrás 06 – Nemzetközi szervezetek   adományai,       311-es pozíció, 423-as 
közgazdasági osztályozás – Szerződéses szolgáltatások növekszik 300.000,00 dináros összeggel, a 312- 
es   pozíció, 424-es közgazdasági osztályozás – szakosított szolgáltatások   növekszik 1.200.000,00 
dináros összeggel, és a 313/1-es pozíció, 512-es közgazdasági osztályozás –  gépek és felszerelés 
növekszik 553.449,73 dináros összeggel. 
A   Projektum: 1201-06– Living Archives – Relics of  Common Cultural Heritage (Élő archívumok – a 
közös kultúrális hagyaték relikviái) növekszik összesen 2.053.449,73 dináros összeggel. 
Folyó adományok nemzetközi szervezetektől a    községi szint    javára (kontó: 732151) növekszik 
2.053.449,73 dináros összeggel. 

 
Az appropriáció növeléséről szóló határozat alapján, száma   400-35/2020-II, kelt   2020. 

szeptember 10-én, az 5. részben Zentai Községi Közigazgatási Hivatal, a 13-as program keretében: A 
kultúra és a tájékoztatás fejlesztése Történelmi Levéltár, Programaktivitás: 1201-0001 –   A helyi 
művelődési intézmények  működése, 07-es finanszírozási forrás – Más hatalmi szintek átutalásai, 304- 
es  pozíció, 425-ös közgazdasági osztályozás  - folyó javítások és karbantartás növekszik  300.000,00 
dináros összeggel. 
Folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben a Vajdaság AT-től a községi szint javára (kontó: 
733156) növekszik 300.000,00 dinárral. 

 
 
 

Jelentés a fogadott hazai és külföldi adományokról és hitelekről, valamint  az elvégzett 
hiteltörlesztésről a 2020.01.01-je és 2020.09.30-a közötti időszakban 

 
Az  adományokról  és  a  humanitárius  segítségnyújtásról szóló  törvény  (a  JSZK  Hivatalos  Lapja, 
53/2001.,  61/2001.  szám  –  kiigazítás,  és  36/2002.  szám,  valamint  az  SZK  Hivatalos  Közlönye, 
101/2005. szám – másik törvény) 1. szakaszának rendelkezései szerint az állami szervek, a helyi 
önkormányzati egységek, a közvállalatok, a közintézmények, az egyéb nonprofit szervezetek és 
közösségek, valamint a  hazai  és  külföldi humanitárius szervezetek adományokat és  humanitárius 
segítségnyújtást fogadhatnak. 

 
A költségvetési rendszerről szóló törvény az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
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101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. szám – kiigazítás, 108/2013., 142/2014., 68/2015. szám – 
másik törvény, 103/15., 99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. szám) 2. szakasza 45. 
pontjával megállapításra került az adomány, mint vissza nem térítendő céleszköz, mely az adományozó 
és az adományban részesülő közötti írásos szerződés alapján kerül megvalósításra. 

 
Transzfereszközök a Szerb Köztársaság és a Vajdaság AT költségvetéséből – a helyi önkormányzat 
finanszírozásáról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006., 47/2011., 93/2012.,  99/2013., 
125/2014 –  egyeztetett dinárösszegek, 95/2015 -  egyeztetett dinárösszegek,   83/2016., 91/2016 - 
egyeztetett dinárösszegek, 104/2016 - egyeztetett dinárösszegek, 96/2017 - egyeztetett dinárösszegek, 
89/2018 - egyeztetett dinárösszegek, 95/2018. szám – más törv. és 86/2019. sz. – egyeztetett 
dináreszközök) 34. szakasza alapján a transzfereszközök 7.660.894,00 dinárt tettek ki havonta. 

 
Egyéb hatalmi szintek adományai és átutalásai 

 
 
A Szerb Köztársaság  költségvetéséből az átutalt  eszközök használatáról szóló   megállapodás alapján 
a  2020-as évre az iskoláskor előtti  előkészítő programra, száma 401-00-55/2020-07, kelt  2020.01.28- 
án Zenta  községnek átutaltak   4.784.056,47 dinárt   az  iskoláskor előtti      nevelési  és oktatási 
intézményeknek az iskoláskor előtti program megvalósítására.   Az eszközöket átutaltuk   a 
használónak, azaz a Hófehérke Óvodának. 

 
Az önálló művészeknek a   vissza nem térítendő pénzügyi segélyről  szóló szerződés alapján, száma 
401-01-264/2020-03, kelt 2020.05.20-án és a szerződésfüggelék alapján, száma 401-01-264/2020-03/1, 
kelt 2020.06.01-jén   Zenta községnek átutaltak   214.286,00 dináros összeget a SARS-CoV2 vírus 
által okozott   COVID 19 betegség által   keletkezett  következmények   enyhítésére. 

 
A  helyi  önkormányzat    költségvetési  pénzalapja  használatáról  szóló  I.  számú  szerződésfüggelék 
alapján,  száma:  401-00-315/15/2020-24, kelt  2020.  március  18-án  Zenta    községnek  odaítélésre 
kerültek eszközök 4.500.000,00 dináros összegben    a    zentai  Városháza utcai  homlokzatának 
helyreállítására – I. szakasz. 
 
A közberuházásokat igazgató iroda és Zenta község jogairól és kötelezettségeiről szóló szerződés 
alapján  a Stevan Sremac Általános  Iskola  létesítményének  felújítása  és előmozdítása  projektum 
megvalósítására a Thurzó Lajos kihelyezett tagozaton, sz. 351-01-47/2019-01, az SZK Kormánya 
közberuházásokat igazgató irodája átutalt Zenta községnek 18.150.680,87 dináros összeget az áfára. 

 
A Vajdaság AT költségvetéséből az  eszközök átutalásáról szóló  határozatd alapján a  2020-as évben a 
középiskolás tanulók    utazási    költségeinek a  visszatérítésére a  Vajdaság AT-ben a  2020  január- 
szeptemberi  időszakban,  száma  128-451-1032/2020-01/34-3 kelt  2020.07.30-án,  Zenta  községnek 
átutaltak   összesen   445.999,00  dinárt     a      középiskolás   tanulók       utazási   költségeinek   a 
visszatérítésére a Vajdaság AT-ben a  2020 januártól szeptemberig terjedő időszakra. 

 
A vissza  nem  térítendő  serkentő  eszközök  odaítéséről    szóló  szerződés alapján    a  Vajdaság AT 
költségvetéséből a 2020-as évben,   a  terv-műszaki dokumentáció kidolgozásának társfinanszírozására 
a helyi önkormányzati egység    infrastruktúrás létesítményei kiépítésére és  újáépítésére, a szerződés 
száma:  143-401-4893/2020-02-08,  kelt  2020.07.13-án,  átutaltak  eszközökjet     Zenta  községnek 
465.027,13 dináros összegben   Zenta  községben  a közlekedési útvonalak  kiépítése  terv-műszaki 
dokumentációjának  a  kidolgozására. 

 
A Történelmi Levéltár – 102-401-24/2020-02-96 – Ablakcsere   a levéltári anyag   alosztájának az 
épületén Óbecsén II. szakasz 300.000,00 dinár. 



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
- 36. Szám - 2020.11.30.  

 

1329 
 

 
Hitelek és adósságtörlesztés 

 
A 2007.  év  folyamán  Zenta  község  hosszúlejáratú hitelt  vett  fel  utak  aszfaltozására az  Európai 
Beruházási Bank Rt. Kommerciális Banknál, éspedig 15 évre, 1.807.000 euró összegben, öt év türelmi 
idővel, 3%+SZNB 0,5% kamatlábbal, Euroibor +0,4%, féléves részletekre, amiből 2007-től 229.374 
eurót törlesztettünk, a pénzügyminisztérium által engedélyezett összeg és Zenta község felvett hitele 
közötti különbség címén. 
A Kommerciális Bank Rt.-vel 2017. 03. 15-én megkötött szerződésfüggelék alapján a kamatláb éves 
szinten kerül megállapításra, a hatályos háromhavi EUROIBOR és 2%-os haszonrés különbözeteként. 
A kamatot havonta számolják  el a részlet  esedékességének dátumával. A  visszafizetési periódus nem 
változott, a hitelt a 2021. év végéig kell törleszteni. 
2020.01.01-től    a  2020.09.30-áig  14.797.465,55  dinár  tőkeösszeg  került  visszafizetésre,  továbbá 
269.033,81 dinár összegű kamat. 

 
A gépjárművekre a lízingszerződés alapján  a  2020.01.01-jétől a 2020.09.30-áig terjedő  időszakban 
kifizettünk 6855.127,24 dináros tőkét, és a kamatot 136.034,80 dináros összegben. 
 

 
MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 

 
Zenta község költségvetésének megvalósított bevételei a 2020.01.01-jétől a 2020.09.30-áig terjedő 
időszakban  558.758.546 dináros összeget tesznek ki, ebből a   költségvetési  eszközök 471.389.719 
dinárt tesznek és az egyéb források 87.368.827 dinárt. 

 
Zenta község  költségvetésének  bevételei  és  jövedelmei 471.389.719 dinárt  tesznek,    amelyet  az 
alábbiak alkotják 
-    Adók (71-es kategória) 340.918.439 dináros összegben 

-    Dotációk és átutalások (73-as kategória) 68.948.046 dináros összegben 
-    Egyéb bevételek (74-es kategória) 60.948.290 dináros összegben 
-    Költség-visszatérítési memorandumtételek (77-es kategória) 179.700 dináros összegben 
-    Bevételek  nem pénzügyi vagyon eladásából (81-es kategória) 395.244 dináros összegben. 

 
A kiegészítő eszközök egyéb forrásokból 87.368.827 dinárt tesznek, amelyet az alábbiak alkotják 

-    Az előző évek áthozott felhasználatlan eszközei 48.272.759 dinár (31-es kategória) 
-    Adományok és átutalások (73-as kategória) 32.431.881 dinár 
-    Más bevételek (74-es kategória) 2.349.050 dinár 
- Átutalások azonos szintű költségvetés-használók között (78-as kategória) 4.315.137 dináros 

összegben. 
 
BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 

 
A  bevételeket és jövedelmeket  985.114.136 dináros összegben kerültek tervezésre, és 558.758.546 
dináros összegben kerültek megvalósításra, ami 56,72%-ot képez a tervezetthez viszonyítva. 

 
Áthozott felhasználatlan eszközök – 31 

 
Az  előző  évek  áthozott  felhasználatlan  eszközeit  47.999.698  dináros  összegben  terveztük,  és 
48.272.759 dináros összegben valósultak meg. 
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A folyó költségvetési bevételeket - 7-es osztály, az alábbiak képezik 
 

- adók – 71. kategória (jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók, és javak és szolgáltatások 
utáni adók), 

- adományok  és  átutalások  –  73.  kategória  (adományok  külföldi  országoktól,  adományok 
nemzetközi szervezetektől, és átutalások egyéb hatalmi szintektől), 

- egyéb  bevételek  –  74.  kategória  (vagyonból  származó  bevételek,  javak  és  szolgáltatások 
eladásából származó bevételek, természetes és jogi személyek önkéntes átutalásai, és vegyes és 
határozatlan bevételek), 

-    költség-visszatérítési memorandumtételek – 77-es kategória 
 
 
 
Adók – 71 

 
Az adókból eredő bevételek 552.937.328 dinár összegben kerültek tervezésre, és  340.918.439 dinár 
összegben kerültek megvalósításra. 

 
- 711-es csoport –  jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadók 353.373.328 dinár összegben 

kerültek tervezésre, és 319.840.217 dináros összegben kerültek megvalósításra. 
- 712-es csoport – keresetalapi adó 3.000,00 dináros  összegben kerültek tervezésre  és  34,00 

dináros összegben került megvalósításra. 
-    713-as   csoport   –   vagyonadók  155.000.000  dináros   összegben  kerültek  tervezésre,  és 

100.623.053 dináros összegben kerültek megvalósításra. 
- 714-es csoport – javak és szolgáltatások utáni adók 39.561.000 dináros összegben kerültek 

tervezésre, és 16.514.145 dináros összegben kerültek megvalósításra. 
- 716-os csoport –  egyéb adók 5.000.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 3.940.990 

dináros összegben kerültek megvalósításra. 
 
 
 
Adományok és átutalások – 73 

 
Az adományokból és átutalásokból eredő bevételek 199.772.711 dinár összegben kerültek tervezésre, 
és 101.379.927 dinár összegben kerültek megvalósításra, illetve 

 
- 732-es csoport – folyó adományok nemzetközi szervezetektől a községi szint javára 10.131.434 

dinár összegben kerültek tervezésre, és 2.687.356 dinár összegben kerültek megvalósításra, 
- 733-as csoport – átutalások egyéb hatalmi szintektől költségvetési eszközökből 189.641.277 

dinár összegben kerültek tervezésre, és 98.692.571 dinár összegben kerültek megvalósításra. 
 
Egyéb bevételek – 74 

 
Egyéb bevételek 134.614.400 dinár összegben kerültek tervezésre, és 63.297.340 dinár összegben 
kerültek megvalósításra. 

 
- 741-es csoport – vagyonból származó bevételek 39.511.000 dinár összegben kerültek tervezésre 

költségvetési eszközökből, és 31.112.000 dinár összegben kerültek megvalósításra. 
- 742-es  csoport  –  javak  és  szolgáltatások eladásából származó bevételek 67.250.000 dinár 

összegben kerültek tervezésre, és 22.335.386 dinár összegben kerültek megvalósításra. 
- 743-as csoport – pénzbírságok 4.450.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre költségvetési 

eszközökből, és 3.149.591 dinár összegben kerültek megvalósításra. 
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-    744-es  csoport  –  önkéntes  átutalások  8.000.000  dinár  összegben  kerültek  tervezésre,  és 
2.346.050 dináros összegben valósultak meg, 

- 745-ös  csoport  –  vegyes  és  határozatlan  bevételek  15.403.400  dinár  összegben  kerültek 
tervezésre, és 4.351.313 dinár összegben kerültek megvalósításra. 

 
Költségrefundációs memorandumtételek – 77 

 
Költségrefundációs memorandumtételek 1.790.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 179.700 
dinár összegben kerültek megvalósításra. 

 
Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti  átutalások - 78 

 
Az azonos szintű költségvetési eszközhasználók közötti    átutalásokat  6.000.000 dináros összegben 
terveztük egyéb forrásokból, és 4.315.137 dináros összegben valósultak meg. 

 
Állóeszközök eladásából származó bevételek – 80 

 
Állóeszközök  eladásából  származó  bevételek  42.000.000  dinár  összegben  kerültek  tervezésre,  és 
395.244 dinár összegben kerültek megvalósításra. 
811-es csoport   -  az ingatlanok eladásából a  bevételeket a    költségvetésből   41.000.000 dináros 
összegben terveztük és 391.710 dináros összegben valósult meg. 
812-es csoport -  az  ingóságok eladásából  a bevételeket  1.000.000,00 dináros összegen  terveztük és 

3.534 dináros összegben valósult meg. 
 

KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 
 
Zenta község költségvetése költségeinek és kiadásainak közgazdasági osztályozása a költségvetési 
rendszer szabványos besorolási és számlakerete szerint került összeállításra. 

 
A Zenta község 2020. évi   költségek és kiadások   985.114.136 dinárt tesznek ki. Az eszközöket   a 
költségvetésből 861.036.588,00 dináros    összegben terveztük, és    450.894.745 dináros összegben 
valósult  meg.  Az  egyéb  forrásokból  az  eszközöket  124.077.548  dináros  összegben  terveztük  és 
50.407.973 dináros összegben valósult meg. 

 
FOLYÓ KÖLTSÉGEK 

 
A  folyó  költségek   840.815.423  dinár  összegben   kerültek  tervezésre,   és  451.088.078  dinár 
összegben kerültek megvalósításra, ami 53,65%-ot tesz ki. 

 
41-es kategória – a foglalkoztatottak kiadásai 268.785.479 dinár összegben kerültek tervezésre, és 
178.364.821 dinár összegben kerültek megvalósításra a költségvetésből, 1.656.189 dinár pedig egyéb 
forrásokból. 

 
42-es kategória – szolgáltatás- és áruhasználat 315.833.032 dinár összegben került tervezésre, és 
152.559.063 dinár összegben került megvalósításra. 

 
44-es kategória –  kamattörlesztés 1.770.000 dinár összegben került  tervezésre, és 433.152 dinár 
összegben került megvalósításra. 
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45-ös kategória – szubvenciók 40.400.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 13.206.326 dinár 
összegben kerültek megvalósításra. 

 
46-os kategória –  adományok és  átutalások 121.865.325 dinár összegben kerültek tervezésre, és 
57.348.440 dinár összegben kerültek megvalósításra. 

 
47-es  kategória  –  társadalombiztosítás  és  szociális  védelem  31.356.286  dinár  összegben  került 
tervezésre, és 19.236.397 dinár összegben került megvalósításra. 

 
48-as kategória – egyéb költségek 59.955.000 dinár összegben kerültek tervezésre, és 29.939.889 
dinár összegben kerültek megvalósításra. 

 
49-es kategória – adminisztratív költségvetési átutalások 836.300 dinár összegben kerültek tervezésre, 
az állandó és  folyó költségvetési tartalék eszközeire vonatkoznak, és megvalósítás nincs. 

 
TŐKEKIADÁSOK 

 
Tőkekiadások  122.798.715  dinár  összegben  kerültek  tervezésre,  és  35.417.175  dinár  

összegben kerültek megvalósításra, 
 

51-es  kategória  –  kiadások  állóeszközökre 122.208.715  dinár  összegben  kerültek  tervezésre,  és 
35.314.659 dinár összegben kerültek megvalósításra. 

 
52-es kategória – készletek 590.000 dinár összegben kerültek tervezésre, további eladásra szánt áru 
beszerzésére, és 102.516 dinár összegben kerültek megvalósításra. 

 
 
 
ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉNEK KIADÁSAI 

 
61-es kategória – az alaptőke-törlesztés kiadásai 21.500.000,00 dinár összegben kerültek tervezésre, és 
14.797.466,30 dinár összegben kerültek megvalósításra. Az eszközök azon hitel törlesztésére kerültek 
tervezésre, melyet Zenta község infrastrukturális projektum – útépítés - helyi aszfaltutak építése Zenta 
községben – finanszírozására vett fel a belgrádi Kommerciális Banknál. 

 
 
 
A Zenta  község  2020.  évi  költségvetése külön  részében  a  teljes  tervezett  kiadások  és  költségek 
elosztásra kerülnek használók és kiadásfajták szerint: 

-    1. rész – Községi Képviselő-testület 
-    2. rész – a község polgármestere 
-    3. rész – Községi Tanács 
-    4. rész – Vagyonjogi Ügyészség 
-    5. rész – Községi Közigazgatási Hivatal 

 
 
 
– KÖZSÉGI  KÉPVISELŐ-TESTÜLET – 

 
Az 1. rész 1. fejezetében – Községi Képviselő-testület  az eszközöket 21.752.280 dinár összegben 
kerültek tervezésre, és 12.767.979 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 58,70%-ot tesz ki. 
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– A KÖZSÉG  POLGÁRMESTERE – 
 
A 2. rész 1. fejezetében – a község polgármestere – eszközök 12,189,000 dinár összegben kerültek 
tervezésre, és 7.490.213 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 61,45%-ot tesz ki. 
foglalkoztatottjainak az alapvető nettó keresetére. 

 
– KÖZSÉGI  TANÁCS – 

 
A 3. rész 1. fejezetében – Községi Tanács az eszközök 16.261.784 dinár összegben kerültek tervezésre, 
és 8.543.488 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 52,54%-ot tesz ki. 

 
– KÖZSÉGI  VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG – 

 
A 4. rész 1. fejezetében – Községi Vagyonjogi Ügyészség az eszközök 3.224.587 dinár összegben 
kerültek tervezésre, és 2.024.519 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 62,78%-ot tesz ki. 
 
– KÖZSÉGI  KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL – 

 
Az 5. rész 1. fejezetében – Községi Közigazgatási Hivatal  az  eszközök 153.944.040 dinár összegben 
kerültek tervezésre, és 69.017.629 dinár összegben kerültek megvalósításra, ami 59,77%-ot tesz ki. 

 
1. PROGRAM  – LAKHATÁS,  TELEPÜLÉSRENDEZÉS ÉS TERÜLETTERVEZÉS 

 
Az összesen tervezett eszközök  14.249.600 dinárt tesznek, a megvalósítás 5.424.318 dinár. 
A program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok  valósultak meg: 

 
Programaktivitás:  Területi     és     településrendezési   tervezés   –  összesen  6.330.000,00  dinárt 
terveztünk és 1.234.178 dináros összegben valósult meg. 
Programaktivitás:  Az  építési  telek  igazgatása      -  összesen  2.000.000,00  dinárt  terveztünk  és 
1.080.000 dináros összegben valósult meg. 
Programaktivitás: Lakástámogatás – összesen   1.000.000,00 dinárt terveztünk és a 2020 január- 
szeptemberi időszakban nem valósult meg. 
Projektum: Zenta  lakott  település    általános    szabályozási  terve   -  összesen 549.600,00 dinárt 
terveztünk, és a 2020 január-júniusi időszakban nem valósult meg. 
Projektum:  A  IIa   rendű  105-ös  számú   állami   út  útvonala   részletes  szabályozási   tervének 
kidolgozása – összesen 2.400.000,00 dinárt terveztünk, és 472.800 dináros összegben valósult meg 
Projektum: Only legal assets are good assets – összesen 2.870.000 dinárt terveztünk és 2.637.340 
dináros összegben valósult meg. 

 
2.PROGRAM  – KOMMUNÁLIS  TEVÉKENYSÉG 

 
Összesen  70.100.000  dináros  összegben  került  tervezésre,  és  35.145.482  dinár  összegben  került 
megvalósításra. Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat  valósítottuk meg: 

 
Programaktivitás: A közvilágítás igazgatása/karbantartása - összesen 18.740.000 dinárt terveztünk 
és 10.632.043 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A zöld közterületek karbantartása   - összesen 16.500.000 dinárt terveztünk  és 
7.488.495 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A tisztaság  fenntartása    a    közterületeken  –  összesen  9.000.000,00  dinárt 
terveztünk és 3.843.356 dinár valósult meg. 
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Programaktivitás: Állathigiénia – összesen 10.610.000 dinárt terveztünk és  9.181.588 dinár valósult 
meg. 
Programaktivitás: A piacok rendezése,   karbantartása  és  használata  - összesen  350.000 dinárt 
terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg. 
Programaktivitás: Hőenergia  gyártása és disztribúciója – összesen 13.500.000 dinárt terveztünk és 
4.000.000 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: Az ivóvíz igazgatása  és a vele való ellátás  - összesen 1.400.000 dinárt terveztünk, 
és a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg. 
 

 
3. PROGRAM  – HELYI  GAZDASÁGFEJLESZTÉS 

 
Összesen  3.900.000  dinár  összegben  került   tervezésre,  és   1.255.184  dinár  összegben  került 
megvalósításra. 
Ezen program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat  valósítottuk meg: 
 
Programaktivitás: A gazdasági   és  beruházási  légkör  előmozdítása-   összesen  3.200.000  dinárt 
terveztünk és 1.255.184 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A gazdasági  fejlődés támogatása  és   a  vállalkozás  népszerűsítése – összesen 
700.000,00 dinárt terveztünk és  a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg. 

 
4. PROGRAM   - A TURIZMUS FEJLESZTÉSE 

 
Az  összesen tervezett eszközök    10.211.340 dinárt  tesznek,  és  4.609.093 dinár  összegben került 
megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk 
meg: 

 
Programaktivitás: A turizmus  fejlesztésének igazgatása  – összesen  5.849.340 dinárt terveztünk  és 
2.868.480 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A turisztikai  kínálat  népszerűsítése  – összesen 2.057.000 dinárt terveztünk és  a 
424.547 dinár valósult meg. 
Projektum: Tiszavirág Fesztivál,  I love Senta  Fesztivál,  Karácsonyi Vásár – összesen 2.305.000 
dinárt terveztünk és 1.316.066 dinár valósult meg. 

 
5. PROGRAM: MEZŐGAZDASÁG- ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS 

 
Összesen 32.960.068 dinár összegben került tervezésre, és 15.259.674 dinár összegben került 
megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és   projektumokat valósítottuk 
meg: 

 
Programaktivitás: A helyi közösségben   a  mezőgazdasági  politika    támogatása és  lefolytatása  – 
összesen 24.400.000 dinárt terveztünk és 12.900.023 dinár valósult meg. 
Projektum: Vidékfejlesztés  támogatásának intézkedései   – összesen 6.200.000 dinárt terveztünk és 
a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg. 
Projektum: A határi utak  rendezése  - összesen 2.360.098 dinárt terveztünk, és  2.359.651 dináros 
összegben valósult meg. 
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6. PROGRAM: KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
Összesen 31.800.000 dinár összegben került tervezésre, és 10.760.645 dinár összegben került 
megvalósításra. A program keretében az alábbi programaktivitásokat és   projektumokat valósítottuk 
meg: 

 
Programaktivitás: A környezetvédelem igazgatása  – összesen 4.700.000 dinárt terveztünk és  a 2020 
januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg. 
Programaktivitás: A környezet  elemei minőségének    figyelemmel kísérése – összesen  4.200.000 
dinárt terveztünk és 2.740.851 dinár került megvalósításra. 
Programaktivitás: A szennyvizek  igazgatása  – összesen 400.000,00 dináros összeget terveztünk és a 
2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg. 
Programaktivitás: A kommunális  hulladék     igazgatása  – összesen   22.500.000 dináros összeget 
terveztünk és 8.019.794 dinár valósult meg. 
 
7. PROGRAM: A KÖZLEKEDÉS   SZERVEZÉSE ÉS A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA 

 
Összesen    31.340.000 dináros összegben került  tervezésre, és  13.292.119 dinár  összegben került 
megvalósításra. Ezen program keretében      az alábbi programaktivitásokat és    projektumokat 
valósítottuk meg: 

 
Programaktivitás: A közlekedés   igazgatása  és    a közlekedési infrastruktúra   karbantartása – 
összesen 25.650.00 dinárt terveztünk és 12.116.423 dinár került megvalósításra. 
rogramaktivitás: Az utasok   nyilvános   városi és városperemi szállítása  – összesen 590.000 dinárt 
terveztünk és a 2020 januárjától szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg. 
Projektum: A közlekedési  infrastruktúra előmozdítása  2020-ban–  összesen 4.000.000,00 dinárt 
terveztünk és 75.696 dinár került megvalósításra. 
Projektum: A videó felügyeleti rendszer bevezetése  a 2a rendű 105-ös számú állami út és  a  26-os 
rendű 303-as számú   állami út kereszteződésében, Tornyos – összesen 1.100.000 dinárt terveztünk 
és 1.100.000 valósult meg. 
 

 
8. PROGRAM: ISKOLÁSKOR ELŐTTI   NEVELÉS ÉS OKTATÁS 

 
Összesen 127.690.0000 dináros  összegben került tervezésre  és  73.292.460 dináros  összegben került 
megvalósításra.   Ezen program   keretében az   alábbi     programaktivitásokat   és     projektumokat 
valósítottuk meg: 

 
Programaktivitás: Az  iskoláskor előtti    intézmények  működése     -  összesen 95.440.000 dinárt 
terveztünk és 60.674.050 dinár került megvalósításra. 
Projektum:  A   gyermekeknek   az   iskoláskor   előtti   intézményben    való      tartózkodásának 
szolgáltatása   - az alapító  részvétele   az  benntartózkodás gazdasági    árában  a  veszélyeztetett 
gyermekeket és  a harmadik gyermeket illetően, akik az intézményben  tartózkodnak – összesen 
4.700.000 dináros összeget terveztünk és 1.765.223 dinár valósult meg. 
Projektum:  A   gyermekeknek   az   iskoláskor   előtti   intézményben    való      tartózkodásának 
szolgáltatása   – a  szülő   20%-os  részvétele    a  benntartózkodás   gazdasági  árában –  összesen 
18.500.000 dinárt terveztünk és 6.443.523 dinár került megvalósításra. 
Projektum: PPP Az iskoláskor előtti    előkészítő program a Köztársaságtól – összesen 9.050.000 
dinárt terveztünk és 4.409.665 dinár került megvalósításra. 
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9. PROGRAM: ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS 
 
Az összesen tervezett eszközök 72.323.381 dinárt tesznek, és   a  megvalósítás 41.566.387 dinárt tesz 
ki. Ezen program keretében az alábbi  programaktivitások és projektumok  kerültek megvalósításra: 

 
Programaktivitás: Az általános  iskolák  működése    - összesen     46.672.700 dinárt terveztünk és 
19.959.946,34 dinár került megvalósításra. 
Projektum: A zentai Thurzó Lajos iskola épületének  helyreállítása  – összesen  23.650.681 dinárt 
terveztünk és  21.606.440 dinár került megvalósításra. 
Projektum:  A  tervdokumentáció  kidolgozása        a  zentai   Stevan   Sremac  Általános   Iskola 
épületének    helyreállítására   – összesen 2.000.000 dinárt terveztünk   és   a 2020 januárjától 
szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg. 
 
10. PROGRAM: KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS ÉS NEVELÉS 

 
Az összesen tervezett eszközök  26.780.000 dinár, és a megvalósítás 12.789.747 dinár. Ezen program 
keretében a következő programaktivitások és projektumok kerültek megvalósításra: 

 
Programaktivitás:  A  középiskolák      működése   –  összesen  26.780.000  dinárt  terveztünk  és 
12.789.747 dinár került megvalósításra. 

 
11. PROGRAM:  SZOCIÁLIS-   ÉS GYERMEKVÉDELEM 

 
Összesen 57.199.286 dináros eszközöket terveztünk és a  megvalósítás 26.935.912 dinárt tesz ki. Ezen 
program keretéven a következő  programaktivitásokat és projektumokat valósítottunk meg: 

 
Programaktivitás:  Egyszeri    segély    és    a  segély  más  formái  –  összesen  15.849.286 dináros 
eszközöket terveztünk és 9.533.090 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: Családi  és otthonbeli  elhelyezés   és az  elhelyezés más    fajtája   -  összesen 
2.220.000 dináros eszközöket terveztünk és 891.802 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A közösségben a  nappali  szolgáltatás   - összesen 5.200.000 dináros eszközöket 
terveztünk és 2.767.667 dinár valósult meg. 
Programaktivitás:  Tanácsadói-terápiás  és  szociális  –  edukációs         szolgáltatás   –   összesen 
2.250.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 1.175.000 dinár valósult meg. 
Programaktivitás:  A  Vöröskereszt     aktivitásai   –  összesen     5.100.000,00  dináros  eszközöket 
terveztünk és 3.825.000 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A gyermekek  és gyermekes  családok  támogatása –  összesen 610.000 dinárt 
terveztünk és 172.956 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A születések  és  a szülők támogatása – összesen 5.900.000 dináros eszközöket 
terveztünk és 3.600.000 dinár valósult meg. 
Projektum: A hallgatók  ösztöndíjazása – összesen 1.873.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 
1.704.020 dinár valósult meg. 
Projektum:  A  középiskolás   tanulók   utaztatása  –  összesen  5.880.000,00  dináros  eszközöket 
terveztünk és 2.040.223 dinár valósult meg. 
Projektum:  Az  Idősek   Otthona  épületének   rekonstrukciója  –  összesen  7.000.000,00  dinárt 
terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg. 
Projektum: Roma Helyi Akcióterv   - összesen  637.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 2020 
januárjától szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg. 
Projektum: Helyi Gyermekjóléti Akcióterv – összesen 600.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 
a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg. 
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Projektum: Az általános  iskolások utaztatása – összesen 4.000.000 dináros eszközöket terveztünk és 
1.226.154 dináros összeg valósult meg. 
Projektum: A szegénységet csökkentő iroda – összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és 
a 2020 januárjától szeptemberéig terjedő időszakban nem valósult meg. 

 
12. PROGRAM  – EGÉSZSÉGVÉDELEM 

 
Összesen 28.625.000 dinár összegben került tervezésre, és 15.648.580 dinár összegben került 
megvalósításra. Ezen program kereteiben az alábbi programaktivitásokat és projektumokat valósítottuk 
meg: 
Programaktivitás: Az elsődleges  egészségvédelmi  intézmény  működése    -  összesen 27.685.000 
dináros eszközöket terveztünk, és 15.229.240 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: Halottkém – összesen 600.000,00 dinárt terveztünk   és   419.340 dinár valósult 
meg. 
Programaktivitás:  A  közegészségügyről  a  társadalmi  gondoskodás         terén  az  aktivitások 
lefolytatása   - összesen 340.000 dináros összeget terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban 
nem valósult meg. 

 
13. PROGRAM   - A KULTÚRA  FEJLESZTÉSE 

 
Összesen 118.983.479 dinár összegben került tervezésre, és 50.829.331 dinár összegben került 
megvalósításra. Ezen program kereteiben   az alábbi programaktivitások és   projektumok kerültek 
megvalósításra: 

 
Programaktivitás: A helyi   művelődési intézmények  működése  – összesen 72.534.605 dinárt 
terveztünk és 41.777.799 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A művelődési    produkció és      a    művészeti  alkotás  erősítése    -  összesen 
8.677.300 dinárt terveztünk és 4.243.507 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A kulturális-történelmi hagyaték    megőrzése és bemutatása    rendszerének 
előmozdítása - összesen 4.457.000 dinárt terveztünk és 814.527 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A nyilvános tájékoztatás terén  a   közérdek megvalósítása  és előmozdítása  – 
összesen 2.200.000 dinárt terveztünk és 775.947 dinár valósult meg. 
Projektum: A Történelmi Levéltár   és     a   Vajdasági  Magyarok    Művelődési  Intézetének    a 
munkatér biztosítása  és elhelyezése    munkálatai negyedik  szakaszának   a    megvalósítása    - 
összesen   21.600.000 dináros eszközöket terveztünk   és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem 
valósult meg. 
Projektum: Zenta  község jeles ünnepei  – összesen 4.500.000,00 dinárt terveztünk és 654.751 dinár 
valósult meg. 
Projektum: Living Archives  - Relics of Common  Cultural Heritage (Élő Archívumok – a közös 
kulturális hagyaték   relikviái)  –  összesen 4.514.574 dináros eszközöket terveztünk és  2.262.800 
dináros összegben valósult meg. 
Projektum: Zentán,  a Fő tér 2-es szám alatti   művelődési létesítmény rekonstrukciója  - összesen 
500.000 dináros eszközöket terveztünk és 300.000 dináros összeg valósult meg. 

 
 
 
14. PROGRAM  – SPORT- ÉS IFJÚSÁGFEJLESZTÉS 

 
Összesen 52.020.000 dinár összegben került tervezésre, és 24.139.675 dinár összegben került 
megvalósításra. Ezen program kereteiben      az alábbi   programaktivitásokat és   projektumokat 
valósítottuk meg: 
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Programaktivitás: A helyi sportszervezetek,  egyesületek  és szövetségek   támogatása – összesen 
28.100.000 dinárt terveztünk és 15.750.123 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: A helyi  sportintézmények  működése  – összesen  18.220.000 dinárt  terveztünk 
és 8.349.522 dinár valósult meg. 
Programaktivitás: Az ifjúsági  politika  lefolytatása     -  összesen 700.000,00 dinárt terveztünk és 
40.000 dinár valósult meg. 
 
Projektum: A  városi  medence  helyreállítása  –  összesen  5.000.000  dinárt  terveztün  és  a  2020 
januártól szeptemberig terjedő időszakban nem valósult meg. 

 
15. PROGRAM: A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSAI 

 
Összesen 256.628.889 dináros eszközöket terveztünk és   141.552.432 dináros összeg valósult meg. 
Ezen program keretében az alábbi programaktivitások és projektumok valósultak meg: 

 
Aktivitás:  A helyi önkormányzat és a városi községek  működése   - összesen 185.744.040 dináros 
eszközöket terveztünk és 100.990.778 dináros összeg valósult meg. 
Aktivitás:  A helyi  közösségek  működése  –  összesen 16.303.962 dináros összeget terveztünk és 
9.622.502 dinár valósult meg. 
Aktivitás:  A közadósság kezelése  - összesen  22.600.000 dináros összeget terveztünk és 15.066.499 
dináros összegben valósult meg. 
Aktivitás:  A Községi Vagyonjogi  Ügyészség – összesen 3.224.587 dináros összeget terveztünk és 
2.024.519 dinár valósult meg. 
Aktivitás: A nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsainak  a  működése  – összesen  300.000,00 dinárt 
terveztünk és 300.000 dinár valósult meg. 
Aktivitás: Folyó költségvetési tartalék - összesen 686.300 dináros összeget terveztünk Aktivitás: 
Állandó költségvetési tartalék - összesen 150.000 dináros összeget terveztünk Aktivitás: 
Irányítás rendkívüli helyzetekben  – összesen 9.320.000 dinárt terveztünk és 8.919.569 
dinár valósult meg. 

 
Projektum: A Városháza utcai homlokzatának  a helyreállítása - 1. szakasz – 4.500.000 dináros 
eszközöket terveztünk és 160.774 dinár valósult meg. 

 

Projektum:  A  valamikori laktanya egy részének a megvásárlása – 3.200.000 dináros eszközöket 
terveztünk és a 2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg. 
Projektum: Zenta község  tulajdonában levő létesítmények nagy értékű karbantartása és folyó 
javításai  – 10.600.000 dináros eszközöket terveztünk és 4.467.791 dinár valósult meg. 

 

17. PROGRAM  – ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG 
 
Programaktivitás: Energetikai menedzsment – összesen 100.000,00 dináros eszközöket terveztünk és a 
2020 január-szeptemberi időszakban nem valósult meg. 
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186. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,  101/2016. és 47/2018. sz.) 
32. szakasza 1. bekezdésének 8) pontja,  Zenta  község  statútuma (Zenta Község Hivatalos 
Lapja,  4/2019. sz.) 45. szakasza  1. bekezdésének 58) pontja, valamint  a  zentai Szociális 
Védelmi Központ  megalapításáról szóló  rendelet (Zenta  Község Hivatalos Lapja,  9/2011. sz.) 
7. szakasza 1. bekezdésének 3. fordulata alapján, a Zentai Községi Képviselő-testület a  2020. 
november 30-án tartott ülésén  meghozta az alábbi   
 

V É G Z É S T 
A ZENTAI SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT  2019-ES ÉVI  MUNKÁJÁRÓL  SZÓLÓ 

JELENTÉS ÉS A PÉNZÜGYI JELENTÉS ELFOGADÁSÁRÓL  
 
 

I.  
 
A KKT ELFOGADJA a zentai Szociális Védelmi Központ 2019-es évi  munkájáról szóló 
jelentést és  a  pénzügyi jelentést.  
 

II.  
 
A jelen végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány    Szabó Dékány Zsófia  s.k. 
Zenta község      a Zentai Községi Képviselő-testület elnök asszonya 
Zentai Községi Képviselő-testület 
Szám: 551-2/2020-I  
Kelt: 2020. november 30-án 
Z e n t a  
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187. 
A gazdasági társaságokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2011, 99/2011, 
83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 és 91/2019.szám) 200. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja, А 
helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014., 
101/2016. és 47/2018.szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja, valamint Zenta község 
statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019.) 45. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja 
alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2020. november 30-án tartott ülésén meghozta az 
alábbi  
  

V É G Z É S T 
 

A „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО – ÜZLETI INKUBÁTOR KFT СЕНТА- ZENTA“ 
korlátolt felelősségű társaság 2019-es évi munka- és pénzügyi jelentésének az elfogadásáról 
  

I.  
A képviselő-testület elfogadja a „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР ДОО – ÜZLETI INKUBÁTOR 
KFT СЕНТА- ZENTA“ korlátolt felelősségű társaság 2019-es évi munka- és pénzügyi 
jelentését.  
 

II.  
Ezt a végzést közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.  
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Zenta Község 
Zenta Község Képviselő-testülete                                       Szabó Dékány Zsófia s.k. 
Szám: 30-32/2020-I.                                                  Zenta Község Képviselő-testület elnöke 
Dátum: 2020. november 30-án 
Z e n t a 
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188. 
Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 120. szakaszának 1. 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, a 
községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. 
szakaszának 4. bekezdése 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. nobember 30-án tartott  ülésén meghozta az alábbi   
 

HATÁROZATOT  
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCSA MANDÁTUMA MEGSZŰNÉSÉNEK 

MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 
 

I.  
 
A KKT megállapítja, hogy Zenta község községi szülői tanácsának megszűnik a mandátuma,   a 
megbízatási időszak letelte miatt, amelyre kinevezték őket, éspedig a  következő személyeknek:  
 
Vujačić Biljana – mint  a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi iskola  szülői tanácsának  a  
képviselője,   
Simon Hajnalka - mint  a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi iskola  szülői tanácsa   
képviselőjének helyettese,  
 
Hrustanović Smail – mint  a  zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának a képviselője,   
Kecskés Maconkai Magdolna  - mint  a  zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsa  
képviselőjének helyettese,   
 
Bagdal István – mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola  szülői tanácsának a képviselője,  
Poljak Slađana  - mint a zentai Stevan Sremac Általános Iskola  szülői tanácsa  képviselőjének 
helyettese,  
 
Popović Andrea  - mint a zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsának a 
képviselője,  
Martonosi Andrea - mint a zentai  Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsa  
képviselőjének helyettese,  
 
Kalmár Éva  - mint a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsának a 
képviselője,  
Kovács Anita  - mint a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsa 
képviselőjének helyettese,  
 
Bagdal Csilla  - mint a zentai   Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szülői 
tanácsának képviselője,  
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Kelemen Gabriella - mint a zentai   Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium szülői 
tanácsa képviselőjének helyettese,  
 
Nagy Sarolta - mint a  zentai Petőfi Sándor Általános Iskola szülői tanácsának  a képviselője   a  
képviselője,  
Sretenović  Zoran - mint a  zentai Petőfi Sándor Általános Iskola  szülői tanácsa   
képviselőjének helyettese, 
 
Csépe Tímea – mint a „Снежана“ – Hófehérke Óvoda szülői tanácsának a képviselője,  
Boros Gyevi Csaba - mint a „Снежана“ – Hófehérke Óvoda szülői tanácsa  képviselőjének 
helyettese,  
 
Nagy Mélykúti Anikó – mint a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola szülői tanácsának a 
képviselője,  
Tóth Krisztina  - mint a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola szülői tanácsa képviselőjének a  
helyettese,  
 
Kálmán Mónika – a Zentai Gimnázium  szülői tanácsának a képviselője,  
Mirković Brigitta - a Zentai Gimnázium  szülői tanácsa képviselőjének a helyettese, 
 
 

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

Indoklás:  
 

Zenta Község Képviselő-testülete  kinevezte  Zenta község községi szülői  tanácsát  a  020-
68/2019-I-es számú  határozatával, kelt  2020. november 19-én,  Zenta  község új községi szülői 
tanácsának a  kinevezéséig, illetve  a  2020/2021-es  tanév, illetve  munkaév elejével.  
 
Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017. sz. és 27/2018-más törv. és 10/2019. sz.) 121. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák: „A szülők községi tanácsát a község, illetve városi község (a továbbiakban: 
község)  területén levő minden intézmény szülői tanácsának   a képviselői   alkotják.  A szülői 
tanács  képviselőit  minden tanévben meg  kell választani.”  
 
A  szülők községi tanácsról szóló szabályzat 3. szakaszának 1-4. bekezdései előirányozzák:  
„A szülők képviselőjét és annak helyettesét a  községi tanácsban  az intézmény szülői tanácsa  
javasolja  minden  munka-, illetve  tanévben,   az intézmény szülői tanácsának   a  kinevezésétől 
számított 15 napos határidőn belül,  de legkésőbb  a  folyó munka-, illetve  tanév  október 
elsejéig.   
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A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  javaslatot   az intézmény szülői tanácsa  megküldi az 
intézmény igazgatójának,  aki erről határozatot hoz.   
 
A jelen szakasz 2. bekezdése szerinti határozatot az igazgató megküldi a községi képviselő-
testületnek.   
 
A hatásköri község képviselő-testülete a  jelen szakasz  2. bekezdése szerinti   határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül kinevezi  a  községi tanács  tagjait.”    
 
A szülők községi tanácsáról szóló szabályzat 9. szakasza 1. bekezdésének rendelkezései 
előirányozzák: „A községi közigazgatási  hivatal szolgálata, amely  a  község képviselő-testületi 
teendőivel van megbízva ellátja a községi tanács munkájához szükséges adminisztrációs-
műszaki teendőket.”  
 
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  
rendelkezése előirányozza: „A községi képviselő-testület   a törvénnyel és a statútummal 
megállapított egyéb 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  törvénnyel és a statútummal megállapított egyéb  teendőket is ellát.” 
 
Tekintettel, hogy Zenta község községi szülői tanácsa tagjainak a mandátuma  megszűnik a  
2020/2021-es tanév, illetve munkaév kezdetével, Zenta Község Képviselő-testülete  Zenta 
község Községi Tanácsának a javaslatára 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: 020-73/2020-I 
Kelt: 2020. november 30-án 
Z e n t a        
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189. 
Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017., 27/2018.-más törv., 10/2019. sz.) 121. szakaszának 1. bekezdése, a községi szülői 
tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 3. szakaszának 4. 
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 30-án  tartott  ülésén meghozta az alábbi   
 

HATÁROZATOT  
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI SZÜLŐI TANÁCSA KINEVEZÉSÉRŐL  

 
I.  

 
A KKT kinevezi Zenta község községi szülői tanácsát az alábbi összetételben:  
 
Ćirković Ivana – mint a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda szülői tanácsának a képviselője, 
és   
Vörös Attila - mint a zentai „Снежана” – Hófehérke Óvoda szülői tanácsa képviselőjének  
helyettese.  
 
Vujačić Biljana - mint  a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola  szülői tanácsának  
képviselője,   
Simon Hajnalka – mint  a zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola  szülői tanácsa  
képviselőjének helyettese,   
 
Martonosi Andrea – mint  a  zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsának a 
képviselője,  
Csízik Ibolja  - mint a zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola szülői tanácsa 
képviselőjének helyettese,   
 
Kalmár Éva  - mint a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsának a 
képviselője,  
Kovács Anita - mint a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola szülői tanácsa  
képviselőjének helyettese,  
 
Varbai Valéria  - mint a zentai  Stevan Sremac Általános Iskola szülői tanácsának a képviselője,   
Szorcsik Norbert  - mint a zentai  Stevan Sremac Általános Iskola szülői tanácsa  
képviselőjének helyettese,    
 
Bagdal Csilla   - mint a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és  Kollégium szülői 
tanácsának   a  képviselője,  
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Nagy Fodor  Lilla  - mint a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és  Kollégium szülői 
tanácsa   képviselőjének helyettese, 
 
Nagy Sarolta - mint a  zentai Petőfi Sándor Általános Iskola  szülői tanácsának   a  képviselője, 
Zoran Sretenović - mint a  zentai Petőfi Sándor Általános Iskola  szülői tanácsa   képviselőjének 
helyettese, 
 
Kálmán Mónika  - mint a  Zentai Gimnázium szülői tanácsának   a  képviselője, 
Molnár Kornélia  - mint a  Zentai Gimnázium szülői tanácsa  képviselőjének helyettese, 
 
Makrinov Richárd  - mint a  zentai Thurzó Lajos Általános Iskola  szülői tanácsának   a  
képviselője, 
Lénárd Attila  - mint a  zentai Thurzó Lajos Általános Iskola  szülői tanácsa  képviselőjének 
helyettese, 
 
 
Lalić Malbaški Darinka – mint  a zentai Egészségügyi Középiskola szülői tanácsának  a  
képviselője,   
Vjerka Ristin - mint  a zentai Egészségügyi Középiskola iskola  szülői tanácsa   képviselőjének 
helyettese. 
 

II.  
 
Zenta község községi szülői tanácsának  a  mandátuma   Zenta község   községi szülői tanácsa  új   
tagjainak a kinevezéséig tart   a  2020/2021-es  tan-, illetve  munkaév  kezdetéig.  
 

III. 
 
A Zentai Községi Közigazgatási Hivatal   képviselői és végrehajtási teendők osztálya, mint   a 
Községi Közigazgatási Hivatalnak  a  község képviselő-testületi teendőivel   megbízott osztálya  
ellátja  az adminisztrációs-műszaki teendőket, amelyek a  községi tanács működéséhez 
szükségesek.  
 

IV.  
 

A jelen határozatot  közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában.   
 

Indoklás: 
 
Zenta Község Képviselő-testülete  kinevezte  Zenta község községi szülői  tanácsát  a  020-
68/2019-I-es számú  határozatával, kelt  2020 december 19-én,  Zenta  község új községi szülői 
tanácsának a  kinevezéséig, illetve  a  2020/2021-es  tanév, illetve  munkaév elejével.  
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A zentai  „Снежана“ – Hófehérke Óvoda 2020. október 1-jén megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek  az igazgató határozatát a javaslatról Zenta  község községi szülői 
tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola 2020. október 2-án megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek  az igazgató határozatát a javaslatról Zenta  község községi szülői 
tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola  2020. október 2-án megküldte a Zentai 
Községi Képviselő-testületnek  az igazgató határozatát a javaslatról Zenta  község községi szülői 
tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A tornyosi Tömörkény István Általános Iskola  2020. október 5-én megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek  a megbízott  igazgató határozatát a javaslatról Zenta  község községi 
szülői tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Stevan Sremac Általános Iskola 2020. október 5-én megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek a megbízott igazgató határozatát a javaslatról Zenta község községi szülői 
tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Egészségügyi Középiskola 2020. szeptember 25-én  megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek  az igazgató határozatát a javaslatról Zenta  község községi szülői 
tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium 2020. október 6-án megküldte a 
Zentai Községi Képviselő-testületnekaz igazgató határozatát a javaslatról Zenta  község községi 
szülői tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Petőfi Sándor Általános  iskola 2020. október 6-án megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek a megbízott igazgató határozatát a javaslatról Zenta község községi szülői 
tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Thurzó Lajos Általános Iskola 2020. október 8-án megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek a megbízott igazgató határozatát a javaslatról Zenta község községi szülői 
tanácsába a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A zentai Egészségügyi Középiskola  2020. október 16-án megküldte a Zentai Községi 
Képviselő-testületnek a igazgató határozatát a javaslatról Zenta község községi szülői tanácsába 
a tag és a helyettes tag javaslatáról. 
 
A Zentai Gimnázium 2020. október 30-án megküldte a Zentai Községi Képviselő-testületnek a 
igazgató határozatát a javaslatról Zenta község községi szülői tanácsába a tag és a helyettes tag 
javaslatáról. 
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Az oktatás és nevelés rendszerének alapjairól szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 
88/2017. sz. és 27/2018-más törv. és 10/2019. sz.) 121. szakasza 1-3. bekezdésének 
rendelkezései előirányozzák: „A szülők községi tanácsát a község, illetve városi község (a 
továbbiakban: község)  területén levő minden intézmény szülői tanácsának  a képviselői   
alkotják.  A szülői tanács képviselőit  minden tanévben meg  kell választani.  
 
 
 
A szülők községi tanácsa:  
1) véleményezi, kezdeményezi az akciókat és intézkedéseket javasol  a  gyermekek jogainak 
érvényesítésére,  az oktatás, nevelés  és  a gyermekek, illetve tanulók biztonságának   
előmozdítására  a  községben,   
2) részt vesz a községi tervek és programok megállapításában, amelyek jelentősek  a  gyermekek 
oktatása, nevelése és biztonsága   megvalósításában,  
3) figyelemmel kíséri és  megvitatja  a  lehetőséget   az egyenlő hozzáférés, elérhetőség 
előmozdítására, és  a  gyermek, illetve tanulók   oktatásának és nevelésének lehetőségére,  
megakadályozza  a  gyermekek, illetve  tanulók  szociális kizártságát   a veszélyeztetett és  
érzékeny  csoportokból  a  község területén,   
4) támogatást nyújt a község területén minden  intézmény szülői tanácsának   a  hatáskörükbe  
tartozó kérdésekkel kapcsolatban,  
5) képviseli a községben a gyermekek és a tanulók érdekeit a helyzetekben, amelyek jelentősek 
az oktatásuk, nevelésük, biztonságuk és jólétük előmozdításában a község területén,  
6) együttműködik szervezetekkel, amelyek az oktatás és nevelés,  az egészségvédelem,  a 
szociális védelem,   a  gyermekek jogainak védelme és  előmozdítása  és  az emberi jogok  
területén tevékenykednek,   
7) ellát  más teendőket  is a  község területén  az oktatással és neveléssel kapcsolatban.   
 
A községi szülői tanács munkamódjával kapcsolatos közelebbi feltételeket közösen irányozzák  
elő  a  miniszter  és   a  helyi önkormányzatban illetékes  miniszter.„  
 
A községi szülői tanácsról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2018. sz.) 2. 
szakaszának 1. bekezdése előirányozza: „Minden nevelői-oktatási és oktatási-nevelési  
intézmény (a továbbiakban: intézmény) szülői tanácsa,  amelynek székhelye  a  helyi 
önkormányzati  egység, illetve  városi község területén van (a továbbiakban: község) javasolja  a  
képviselőjét   és  annak helyettesét   a községi  tanácsba.”  
 
A  szülők községi tanácsról szóló szabályzat 3. szakaszának 1-4. bekezdései előirányozzák:  
„A szülők képviselőjét és annak helyettesét a községi tanácsban az intézmény szülői tanácsa  
javasolja  minden  munka-, illetve  tanévben,   az intézmény szülői tanácsának   a  kinevezésétől 
számított 15 napos határidőn belül,  de legkésőbb  a  folyó munka-, illetve  tanév  október 
elsejéig.   
 
A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti  javaslatot   az intézmény szülői tanácsa  megküldi az 
intézmény igazgatójának,  aki erről határozatot hoz.   
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A jelen   rendelet  2. bekezdése szerinti határozatot az igazgató megküldi a községi képviselő-
testületnek.   
 
A hatásköri község képviselő-testülete a jelen szakasz  2. bekezdése szerinti   határozat 
kézhezvételétől számított 15 napon belül kinevezi  a  községi tanács  tagjait.”    
 
A szülők községi tanácsáról szóló szabályzat 9. szakaszának rendelkezései előirányozzák: „A 
községi közigazgatási  hivatal szolgálata, amely  a  község képviselő-testületi teendőivel van 
megbízva ellátja a községi tanács munkájához szükséges adminisztrációs-műszaki teendőket.”  
 
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 
előirányozza: „A községi képviselő-testület, összhangban a törvénnyel  más, a törvényben és  a 
statútumban megállapított 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  
más, a törvényben és  a statútumban megállapított teendőket  is ellát.”  
 
 
Zenta község Községi Tanácsa, mint a  Zentai Községi Képviselő-testület által hozott aktusok  
meghatalmazott javaslattevője, elfogadta Zenta község területén  az oktatási-nevelési, illetve 
nevelési-oktatási intézmények igazgatóinak határozatait Zenta község községi szülői tanácsa 
tagjai, illetve helyettes tagjai javaslatáról.  
  
Zenta Község Képviselő-testülete, miután megvitatta Zenta község Községi Tanácsának a  
javaslatát  Zenta  község  községi szülői tanácsának   a  kinevezésére, 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: 020-70/2020-I 
Kelt: 2020. november 30-án 
Z e n t a        
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190. 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Zenta község  
A község polgármestere  
Szám: 217-30-1/2020-II 
Kelt: 2020.11.24-én  
Zenta  
 
A katasztrófakockázatok csökkentéséről és a katasztrófavédelemről szóló törvény (a Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/2018. sz.) 41. szakaszának 4. bekezdése és 43. szakasza, a 
COVID-19 fertőző betegség megakadályozása és leküzdése intézkedéseiről szóló 
Kormányrendelet (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 66/2020., 94/2020., 100/2020., 
109/2020., 111/2020., 120/2020., 122/2020., 126/2020., 138/2020. és 141/2020. sz.) alapján, 
Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskara a 2020. november 24-én tartott ülésén 
meghozta az alábbi  
 

MEGHAGYÁST 
a 217-30/2020-II-es számú 2020.11.18-án kelt meghagyás módosításáról és kiegészítéséről 

 
I.  

A 2020.11.18-án kelt 217-30/2020-II-es számú meghagyás 5. pontja megváltozik és a 
következőképpen hangzik:  
 
„KORLÁTOZZUK a vendéglátó létesítmények és, szerencsejátékokat szervező létesítmények 
munkaidejét, oly módon, hogy azok nem dolgozhatnak 18,00 órától a következő napon 06,00 
óráig.  
 
KORLÁTOZZUK a vendégek számát egy asztalnál 2 személyre.  
 
Kivételesen, a 2. bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik az azonos csládi 
háztartásban élő személyekre. 
 
KORLÁTOZZUK a zajszintet 40 decibel alá, hogy elkerüljük a kiabálást és a hangos beszédet.  
 
ELRENDEJÜK a vendégeknek a maszkok viselését, kivéve ha ételt vagy italt fogyasztanak, a 
helyiségek fokozott fertőtlenítését és takarítását, az asztalok, a széktámlák, valamint a bárpultok 
tisztítását és törlését, amelyek kézzel érintkezésbe kerülnek.  
 
KORLÁTOZZUK a vendégek számát az alapterülettől függően vendégenként 4 m2-re.  
 
A foglalkoztatottak kötelesek ellenőrizni ezen intézkedések végrehajtását.”  
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A 2020.11.18-án kelt 217-30/2020-II-es számú meghagyás 6. pontjának 3. bekezdése 
megváltozik és a következőképpen hangzik: 
 
„A nyilvános művelődési-művészeti intézmények munkaidejét korlátozzuk, oly módon, hogy 
ezek a létesítmények nem dolgozhatnak 18.00 órától a következő napon 06.00 óráig.  
 
A 2020.11.18-án kelt 217-30/2020-II-es számú meghagyás II. fejezetét egy 3. ponttal 
kiegészítjük, mely a következőképpen hangzik:  
 
„3. AJÁNLJUK a szülőknek, hogy amennyiben lehetőségük van rá, ne küldjék gyermekeiket az 
óvodába 2020. december 4.-ig. 
 
ELRENDEJÜK a „Снежана-Hofehérke”óvodának, hogy fokozottan ügyeljen a járvány elleni 
védekezési szabályokra és fokozottan alkalmazza azokat (kötelező maszkviselet, fokozott 
teremfertőtlenítés és takarítás, az asztalok, a széktámlák, egyéb felületek mekyek kézzel 
érintkeznek a fertőtlenítése). 
 
Felhatalmazzuk Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának parancsnokát, hogy 
amennyiben szükséges, az illetékes szervekkel együtt dolgozzák ki az óvoda múködésének új 
munkarendjét. 
 
A 2020.11.18-án kelt 217-30/2020-II-es számú meghagyás II. fejezetét egy 4. ponttal 
kiegészítjük, mely a következőképpen hangzik:  
 

1. „ AJÁNLJUK a munkáltatóknak Zenta község területén, hogy tegyék lehetővé a 
munkák ellátását a munkáltató helyiségein kívül (távmunka otthonról) a súlyos krónikus 
betegeknek és a 60 évesnél idősebb személyeknek, amennyiben azt a munkafolyamatok 
engedik.” 

 
II.  

 
A 2020.11.18-án kelt 217-30/2020-II-es számú meghagyás egyéb rendelkezései változatlanok 
maradnak. 
 

III.  
 
A meghagyás a meghozatala napjával lép hatályba és közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos 
Lapjában.  
 
 

Czegledi Rudolf, okl. építőmérnök s. k.  
 

Zenta község rendkívüli helyzetek községi törzskarának a parancsnoka  
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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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